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EGITO, JORDÂNIA E ISRAEL 

 

Dia 1: Cidade de origem - Cairo 

Voo com destino ao Cairo. Noite a bordo. 

Dia 2: Cairo 

Assistência de língua portuguesa no aeroporto pelo nosso representante, antes 

do controle de passaportes. Transfer para o hotel e hospedagem. Resto do dia 

livre na capital egípcia. 

Dia 3: Cairo - Luxor 

Café da manhã no hotel. Dependendo da hora do voo para Luxor, possibilidade 

de fazer a visita opcional de dia inteiro à cidade do Cairo: o Museu de Arte 

Faraónica, a Cidadela de Saladino com a sua Mesquita de Alabastro, o Bazar 

de Khan el Khalili e o bairro copta. Transfer para o aeroporto e voo com destino 

a Luxor. Chegada e embarque. Jantar e noite a bordo. 

Dia 4: Luxor - Esna - Edfu 

Pensão completa a bordo. Visita aos templos de Luxor e Karnak. Visita à 

necrópole de Tebas: Vale dos Reis, templo funerário da rainha Hatsepsut e os 

Colossos de Mémnon. Na hora combinada, zarpamos para Esna. 

Atravessaremos a eclusa de Esna e continuaremos a navegar até Edfu. Noite a 

bordo. 

Dia 5: Edfu - Kom Ombo - Assuã 

Pensão completa a bordo. Chegada a Edfu, visita ao Templo de Edfu, dedicado 

ao deus Hórus. Navegação até Kom Ombo, visita ao Templo de Kom Ombo, o 

único dedicado a duas divindades: o deus Sobek, com cabeça de crocodilo, e o 

deus Haroeris, com cabeça de falcão. Navegação até Assuão. Noite a bordo. 

Dia 6: Assuã 

Pensão completa a bordo. De manhã, será feito um passeio de falua pelo Nilo 

(tradicionais barcos à vela egípcios) para admirar a partir daí uma vista 

panorâmica do mausoléu de Agha Khan, a Ilha Elefantina e o Jardim Botânico. 

Em seguida, visita à barragem de Assuão e Templo de Philae. Noite a bordo. 
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Dia 7: Assuã - Cairo 

Café da manhã a bordo e desembarque. Possibilidade de participar numa 

excursão opcional aos famosos templos de Abu Simbel. No regresso, voo com 

destino ao Cairo. Chegada ao Cairo e transfer para o hotel. À noite, visita 

opcional com jantar buffet e espetáculo num barco no Nilo. Hospedagem. 

Dia 8: Cairo 

Café da manhã no hotel. Partida para a visita às três Pirâmides de Gizé (não 

inclui o acesso ao interior), à Esfinge e ao Templo do Vale. Tarde livre com a 

possibilidade de participar numa visita opcional à necrópole de Sakkara e à 

cidade de Mênfis, capital do antigo império. À noite, excursão opcional às 

pirâmides para ver o famoso espetáculo de luz e som. 

Dia 9: Cairo - Fontes de Moisés - Santa Catarina 

Café da manhã no hotel. Partida para a Península do Sinai, pelo túnel de 

Ahmed Hamdy, sob o Canal do Suez, passando de África à Ásia. Visita a Ayun 

Musa ou fontes de Moisés (Mara). Depois, partida para a cidade de Santa 

Catarina. Chegada, jantar e hospedagem no hotel. 

Dia 10: Santa Catarina - Monte de Moisés - Petra 

Café da manhã no hotel. De madrugada, partida para o Monte Moisés ou 

Monte Sinai (Monte Horeb), com 2285 m de altura, onde o profeta Moisés 

recebeu de Deus as tábuas da lei, enquanto o povo judeu acampava no sopé 

do Monte. Do alto, poderemos ver o amanhecer e o monte de Santa Catarina. 

Descendo do monte, visitaremos o Mosteiro de Santa Catarina (se possível), 

com as suas muralhas impressionantes construídas entre os anos 527 e 565 

por ordem do imperador Justiniano, no local bíblico da sarça-ardente. O 

mosteiro deve o nome a Santa Catarina, mártir de Alexandria que morreu no 

ano 395; o mosteiro é a mais pequena diocese do mundo e a sua biblioteca 

tem os manuscritos mais antigos do mundo, depois do Vaticano. Regresso ao 

hotel, café da manhã e partida para o posto fronteiriço por onde sairemos do 

Egito. Chegada a Arava, por Eilat, transfer para a fronteira da Jordânia, 

formalidades de fronteira e entrada na Jordânia. Continuação para Petra, 

chegada, jantar e hospedagem. 

Dia 11: Petra - Amã 

Café da manhã. Dia completo dedicado a visitar a cidade cor-de-rosa, capital 

dos nabateus. Durante a visita, conheceremos os monumentos mais  
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importantes e representativos, como o Tesouro, monumento famoso e 

conhecido internacionalmente, levado ao cinema num dos filmes de Indiana 

Jones, os túmulos de cores, os túmulos reais, etc. Petra é um daqueles lugares 

do mundo aonde é preciso ir pelo menos uma vez na vida. Após a visita, já ao 

fim da tarde, partida para Amã. Jantar e hospedagem. 

Dia 12: Amã - Madaba - Monte Nebo - Jerusalém 

Café da manhã. Partida para visitar a Igreja ortodoxa de São Jorge, onde se 

encontra o primeiro mapa-mosaico da Palestina. Continuação até ao Monte 

Nebo, para admirar a vista panorâmica do Vale do Jordão e o Mar Morto a 

partir da montanha. Este lugar é importante porque foi o último visitado por 

Moisés, tendo sido onde avistou a terra prometida, a que nunca chegaria. Após 

a visita, continuação para a ponte de Allenby, para atravessar a fronteira. 

Continuação para Jerusalém, chegada e hospedagem. 

Dia 13: Jerusalém 

Café da manhã no hotel. Dia livre com a possibilidade de participar numa 

excursão opcional ao Mar Morto e a Massada. 

Dia 14: Jerusalém - Belém - Jerusalém 

Café da manhã no hotel. Partida para uma visita à cidade nova de Jerusalém. 

Visita ao Santuário do Livro no Museu de Israel, onde estão expostos os 

Manuscritos do Mar Morto e a maqueta que representa a cidade de Jerusalém 

no tempo de Jesus. Visita à Universidade Hebraica de Jerusalém. Daí nasceria 

o Museu do Holocausto (Memorial Yad Vashem). Seguimos para Ein Karem, 

para visitar os santuários da Visitação de Maria à sua prima Isabel e de São 

João Batista. À tarde, viagem até Belém: visita à Igreja da Natividade, Gruta do 

Nascimento, Capelas de São Jerónimo e de São José. Regresso a Jerusalém. 

Hospedagem no hotel. 

Dia 15: Jerusalém 

Café da manhã no hotel. Partida para o Monte das Oliveiras. Panorama da 

Cidade Santa Amuralhada. Continuação para Getsémani, Basílica da Agonia. 

Partida para a Cidade Antiga, para percorrer o Muro das Lamentações, a Via 

Dolorosa, a Igreja do Santo Sepulcro, o Monte Sião, o túmulo do rei David, o 

cenáculo e a Abadia da Dormição. Hospedagem no hotel. 

Dia 16: Jerusalém - Monte Tabor - Yardenit - Safed - Galileia 
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Café da manhã no hotel. Partida para o Monte Tabor para visitar a Basílica da 

Transfiguração. Continuaremos para Yardenit, lugar tradicional de batismo no 

rio Jordão. À tarde, continuação para Safed, para visitar as suas encantadoras 

ruelas e sinagogas. Safed é a cidade da Cabala, vertente mística do judaísmo. 

Hospedagem. 

Dia 17: Galileia - Nazaré - Galileia 

Café da manhã no hotel. Partida para o Monte das Bem-Aventuranças, cenário 

do Sermão da Montanha. Visita a Tabgha, local da multiplicação dos pães e 

dos peixes. Cafarnaum, antiga sinagoga e casa de São Pedro. À tarde, 

passagem por Caná da Galileia, a caminho de Nazaré. Visita à Basílica da 

Anunciação e à carpintaria de José. Hospedagem. 

Dia 18: Galileia - Acre - Haifa - Cesareia - Tel Aviv 

Café da manhã no hotel. Partida para a cidade de Acre para visitar a antiga 

fortaleza dos Cruzados. Continuação para Haifa, para visitar o Mosteiro 

Carmelita de Stella Maris e, a partir do Monte Carmelo, apreciar a vista 

panorâmica sobre a Baía de Haifa e os jardins persas do Templo da Baía. 

Partida para Cesareia, para visitar o teatro romano e a fortaleza dos Cruzados. 

Continuação para Tel Aviv por estrada costeira. Breve visita a Jafa e a Tel Aviv. 

Chegada ao hotel e hospedagem. 

Dia 19: Tel Aviv - Cidade de origem 

Café da manhã no hotel. Transfer para o aeroporto e voo de regresso a cidade 

de origem. Noite a bordo. 

Dia 20: Cidade de origem 

Chegada. Fim da viagem e dos nossos serviços. 
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Inclui: 
*  Aéreo São Paulo / Egito / Tel Aviv / São Paulo 
*  Assistência na entrada e na saída no aeroporto de Cairo e Israel  
*  incluída (café da manhã buffet  e jantar) 
*  Toda a viagem será feita em ônibus luxo climatizado  
*  Passeios e Entradas aos locais especificados no programa 
*  Traslados de chegada e de saída 
*  Seguro de viagem  
*  Kit de Viagem  

 
Não Inclui 

*  Taxa de embarque e saída dos países, visto e fronteira. 
*  Visto do Egito: U$ 35,00 (valor atual, pago na chegada ao país) 
* Visto na fronteira de Israel, ida e volta U$15,00 . 
*  Visto da Jordânia U$ 60,00 (pg na entrada em Arava e U$ 55,00 na saída 

em Ponte Allamby) 
*  Almoços não mencionados e Bebidas 
*  Gastos extras (tipo lavanderia, telefonemas, etc.) 

 


