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VIAGEM PARA TURQUIA E ISRAEL. 

1º DIA | SÃO PAULO / BRASIL 
Apresentação da equipe da Liberty Viagens no Aeroporto Internacional de Guarulhos para 
embarque com destino a Istambul / Turquia. Chegada, recepção e transfer do aeroporto para o 
hotel. Acomodação. 
 
2º DIA | ISTAMBUL / TURQUIA  
Após café da manhã,  TOUR CORAÇÃO DE CONSTANTINOPLA. A primeira parada será no 
Hipódromo Romano, lugar onde aconteciam as corridas de cavalos e posteriormente tornou-se 
centro de atividade civil do império bizantino e hoje em dia conserva o Obelisco de Teodósio.  
Visita à majestosa e elegante Mesquita Azul, construída em 1616 e conhecida por sua 
decoração interior com 21.000 azulejos de iznik. Na seqüência visita-se a Catedral de Santa 
Sofia que é considerada uma obra-prima da arquitetura bizantina, e atualmente é um museu. 
Visita ao Palácio de Topkapi que foi residência dos Sultões entre os séculos XV e XIX, no qual 
estão belíssimas coleções de porcelanas, jóias, roupas dos sultões e muitas outras relíquias. 
Visita ao famoso Grande Bazar que é um mercado coberto do século XV, composto por 5 mil 
lojas, e considerado um dos primeiros centros comerciais do mundo. Acomodação. 
 
3º DIA | ISTAMBUL / CAPADÓCIA 
Após café da manhã, começaremos o dia com tour panorâmico de meio dia pela parte antiga da 
cidade, passando pelo Corno de Ouro, Muralhas de Constantinopla, (Opcional) Tour pelo 
Bósforo, navegação pelo Canal do Bósforo que separa os continentes Europa e Ásia, no qual 
passam 60.000 navios por ano. Do barco tem-se uma maravilhosa vista do estreito com seus 
palácios, fortalezas e casas de verão.  Após o tour de barco conherecemos o Mercado de 
Especiarias, edifício construído no século XVII, com lojas de produtos típicos como pashmina, 
açafrão, especiarias (temperos), frutos secos, chás, delícias, perfumes e muito mais! Transfer ao 
aeroporto para vôo de Capadocia. Chegada, desembarque e transfer ao hotel para jantar. 
Acomodação.  
 
4º DIA | CAPADÓCIA / TURQUIA 
Passeio (opcional) imperdível - VOO DE BALÃO: passeio de balão ao amanhecer para avistar 
a paisagem exótica e mística da Capadócia. Após o café da manhã partida para conhecer a 
fantástica região vulcânica, onde nasceu São Jorge. Esta região apresenta uma paisagem 
fascinante e única, formada há 3 milhões de anos pela lava dos vulcões extintos Erciyes e 
Hasan. Visita ao Vale dos Pasabagi e apreciação da paisagem fantástica das “Chaminés de 
Fadas”. Na Vila de Avanos, vamos conhecer a confecção de tapetes que é a arte turca mais 
antiga. Visita à cidade subterrânea de Ozkonak construídas pelas comunidades cristãs para 
se protegerem dos ataques romanos no século VII.  À tarde, visita ao vale de Göreme, para  
conhecer os mosteiros e as igrejas escavados na rocha vulcânica, as quais estão decoradas 
com afrescos do século X e XI que mostram cenas bíblicas e imagens de São Jorge. Opcional –  
SHOW DE DANÇAS FOLCLÓRICAS: apresentação de danças folclóricas de diversas regiões 
do país e dança do ventre numa caverna típica com bebidas locais ilimitadas. Retorno ao hotel 
jantar. Acomodação. 
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5º DIA | CAPADOCIA / TURQUIA 
Após café da manhã dia livre para atividades pessoais. Acomodação no hotel e descanso.  
 
6º DIA CAPADOCIA / TURQUIA / TEL AVIV / ISRAEL 
Após café da manha transfer para o aeroporto da Capadocia embarque para Istambul chegada 
e conexão no aeroporto de internacional de Istambul para voo para Tel Aviv chegada ao 
aeroporto internacional de David Ben Gurion e translado para hotel acomodação e descanso  
 
7º DIA TEL AVIV / JOPE / CAESAREA / MONTE CARMELO / CANÁ DA GALILEIA / NAZARÉ 
/ MONTE DO PRECIPICIO / TIBERIADES  
Após o café da manhã e saída em direção a Jope, local onde Jonas foi engolido por um grande 
peixe e onde vivia Simão, o curtidor, visita á Igreja de São Pedro.  Continuamos a viagem ate as 
ruínas de Caesarea Marítima, cidade Construída pelo rei Herodes que funcionou como capital 
da província da Judéia na época de Jesus e onde morava o procurador Romano Pôncio Pilatos, 
de lá continuamos a viagem em direção ao Monte Carmelo, onde visitaremos o Santuário de 
Stella Maris, com a bênção e imposição do escapulário, onde o profeta Elias conseguiu invocar 
a presença de Deus e vencer a disputa com os profetas de Baal. Prosseguimento da viagem 
cruzando o vale em direção ao Monte do Precipício, em Nazaré, onde Jesus passou sua 
infância e adolescência, e de onde temos uma belíssima visão panorâmica da cidade e de todo 
o Vale do Armagedon. Visita a Basílica da Anunciação e a Igreja de São José Continuação em 
direção a Tiberíades, as margens do Mar da Galiléia, onde nos alojamos no Hotel para jantar e 
descanso. 
 
8º DIA TIBERIADES / MONTE HERMON / MAR DA GALILÉIA / CAFARNAUM / MONTE DAS 
BEM-AVENTURANÇAS / RIO JORDÃO / TIBERIADES 
Após café da manhã Em direção a Bânias, aos pés do Monte Hermon, onde conheceremos as 
ruinas de Cesárea de Felipe, onde Jesus previu sua própria morte, e as nascentes do Rio 
Jordão depois retorna para conhecermos os principais pontos do ministério de Jesus, como o 
Monte da Bem Aventurança, palco do Sermão mais famoso de Jesus, Tabgha, palco do milagre 
da multiplicação dos Pães e peixes, e as ruinas de Cafarnaum, onde Jesus viveu e estabeleceu 
seu ministério. No almoço, o famoso “peixe de São Pedro”, pescado no Mar da Galiléia. Á tarde, 
passeio de barco pelo Mar da Galiléia e continuação em direção ao Yardenit, local do batismo 
no Rio Jordão, nas mesmas águas onde João Batista batizou Jesus. No final do dia, retorno ao 
hotel, jantar e descanso. 
 
9º DIA TIBERIADES / JERICÓ / QUMRAM / MAR MORTO / MONTE DA TENTAÇÃO / 
JERUSALÉM  
Após café da manhã e saída em direção ao Monte Tabor (Igreja da Transfiguração). e partida a 
região do Mar Morto, ponto mais baixo do mundo, atravessando o Vale do Jordão e parte das 
montanhas da Judeia, Reproduzindo o caminho que Jesus fazia quando viajava a Jerusalém 
chegada em Jericó, atualmente dentro do território da Autoridade Palestina, onde visitaremos a  
fonte de Elizeu, as ruínas das muralhas da época de Josué, a figueira brava de Zaqueu, o 
coletor de impostos que se debruçou nela para ver a passagem de Jesus pela cidade, e a para 
onde Jesus foi levado durante sua provação. Depois, tempo livre para banho no Mar Morto, que  
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tem a maior concentração de sal do mundo e onde ninguém afunda. Continuação em direção ao 
sitio arqueológico de Qumram, onde vivam os Essênios e com quem viveu João Batista. Lá 
foram encontradas as cópias mais antigas que se têm notícias de todos os livros do Antigo  
Testamento. No final do dia, continuação até a cidade Santa de Jerusalém, capital eterna e 
indivisível dos Judeus.  Chegada ao hotel, jantar e descanso. 
 
10º DIA | BELÉM / MURO DAS LAMENTAÇÕES / IGREJA DA NATIVIDADE / GRUTA DA 
TRAIÇÃO 
Após café da manhã e saída bem cedo em direção ao topo do Monte das Oliveiras, de onde 
temos a mais tradicional vista da Cidade Velha de Jerusalém e da esplanada do templo. 
Descida à pé em Direção a Getsemani e o Jardim das Oliveiras, onde Jesus chorou e foi preso 
pelos romanos, a Gruta do Pater Noster, Capela Dominus Flevit, descendo a montanha 
chegaremos ao Jardim do Getsêmani local da Basílica da Agonia e a Gruta da traição. 
Prosseguimos em direção ao Muro das Lamentações, último resquício do que um dia foi o 
Templo de Jerusalém na época de Jesus. Depois, continuação até o topo do Monte Sião, onde 
visitamos o túmulo do Rei David e o Cenáculo, local da última ceia de Jesus com seus 
discípulos e do Pentecostes, Prosseguimos para o Monte Sião para visitar o túmulo do Rei 
David, o Cenáculo  Abadia da Dormição da Virgem e da Igreja de São Pedro em Gallicantu. 
Mais tarde prosseguimos em direção a Belém, atualmente dentro do território da Autoridade 
Palestina, onde almoçamos e visitamos a Igreja da Natividade, Igreja Cristã mais antiga do 
mundo, que foi construída sobre a gruta onde Maria deu a luz a Jesus e Santa Missa, 
visitaremos a gruta do leite, (A Gruta do Leite localizada na cripta de uma pequena capela 
franciscana, proclama a tradição na qual a caverna foi usada pela Família Sagrada como um 
refúgio antes de fugirem para o Egito) .Em seguida, vamos até o Campo dos Pastores, onde o 
anjo do Senhor anunciou aos pastores o nascimento do Salvador, depois visitaremos o comércio 
local para conhecermos o famoso artesanato em Oliveira, típico da região e as jóias em ouro 14 
quilates que lá são vendidas sem impostos. Retorno ao hotel, jantar e descanso. À noite, 
possibilidade de passeio opcional por Jerusalém a pé com o guia. 
 
11º DIA | PISCINA DE BETHESDA / VIA SACRA JARDIM DO TUMULO / VIA SACRA 
Após café da manhã e saída em direção a Piscina de Bethesda, palco de um dos milagres mais 
importantes de Jesus, a cura do paralítico no sábado. Lá também e a localização da Fortaleza 
Antônia, palco da prisão e julgamento de Jesus. Continuação pela Via Sacra até a Porta de 
Damasco, que é a única original da época de Jesus. Depois, tarde livre para compras no Suk, 
mercado árabe da cidade velha. Continuação à Via sacra pela Porta Santo Estevão, Igreja Sant’ 
Ana, (Lithostrotos e Arco Ecce Homo), seguindo suas estações até o Calvário e Santo 
Sepulcro.  A seguir, Antiga Jerusalém e Entrega de certificado de peregrino na Terra Santa, 
assinado pelo Ministro de Turismo de Israel e o prefeito de Jerusalém). Retorno ao hotel, jantar 
e descanso. 
 
12º DIA JERUSALEM / TEL AVIV / SÃO PAULO / BRASIL 
Em horário determinado translado ao aeroporto de Tel Aviv com destino a São Paulo, chegada 
ao aeroporto Internacional de Guarulhos/São Paulo. 

FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS!  
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Roteiro sujeito a alterações sem prévio aviso.  

 
Está Incluso: 

 Passagem aérea ida e volta em classe econômica saindo de São Paulo 

 Traslado nos Hotéis e Aeroportos 

 Hotéis categoria Luxo café da manhã, e jantar conforme roteiro. 

 Passeios e ingressos do Roteiro  

 Guias falando Português 

 01 representante da empresa durante toda viagem 

 Seguro Viagem  

 Kit Liberty Viagens 
 

Não está Incluso 

 Taxas de embarque.  

 Lanches, refrigerante, frigobar nos hotéis e compras pessoais. 

 Telefonema, lavanderia e gastos extras nos hotéis. 

 Gorjetas para Guias e Motorista. 

 Nada que não esteja listada como inclusa nas informações acima. 


