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CARAVANA EGITO / ISRAEL E TURQUIA DOS SONHOS  

JULHO 2020 
 
1º Dia – BELO HORIZONTE / CONEXÃO  
Apresentação no Aeroporto Internacional do Galeão. Embarque para a Turquia 
(Istambul). 
 
2º Dia – CONEXÃO/ CAIRO 
Chegada a Istambul. Conexão para o Cairo. Chegada, recepção e traslado ao 
hotel. Acomodação. Pernoite. 

3º Dia – CAIRO 
Café da manhã.  Visita ao Museu do Cairo. Seguiremos para o Bairro Copta, 
dos cristãos egípcios, com suas velhas igrejas, inclusive a de São Pedro, que 
remonta ao século V, e foi erguida sobre uma pequena cova onde Jose, Maria 
e Jesus se refugiaram quando fugiam de Herodes. Seguiremos para a 
Sinagoga de Bem Ezra. Visita à Igreja do Lixão uma das mais 
impressionantes visitas do Cairo. Finalizaremos a noite no Bazar Khan El 
Khalili, um lugar dos mais exóticos e que caracteriza de forma completa o 
Egito de ontem e de hoje, onde se podem encontrar artesanatos manuais dos 
mais simples aos mais elaborados, perfumes, alimentos, especiarias, joias e 
tudo que se puder imaginar. Retorno ao hotel. Jantar. Pernoite. 

4º Dia – CAIRO 
Opcional pago a parte – no final do dia, poderemos participar de um 
maravilhoso jantar em barco no Rio Nilo, com show de danças típicas. 
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 a loja de Papiros, 
loja de Essências e loja de Algodão. Retorno ao hotel. Jantar. Pernoite. 
 
5º Dia – CAIRO  
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 Taba pequena cidade na 
península do Sinai. Hospedagem no resort às margens do Mar Vermelho. 
Jantar. Os que subirão o Monte Sinai, 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!  
Na Manhã seguinte, seguirão para Taba. 
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6º Dia – CAIRO / TABA / SINAI 
Dia livre para aproveitar as dependências Resort.  Pernoite. 
 
7º DIA - MAR MORTO / JERICÓ / TIBERÍADES  
Após café da manhã e saída de manhã bem cedo em direção à fronteira com 
Israel. Travessia e continuação cruzando a moderna cidade de Eilat, cenário 
das antigas Minas do Rei Salomão e sítio da cidade bíblica de Etzion Geber. 
Subida pelo Vale do Aravá até a região do Mar Morto, ponto mais baixo do 
mundo, onde teremos tempo livre para banho nas famosas águas do Mar 
Morto, que têm a maior concentração de sal do mundo e onde ninguém afunda. 
Prosseguimento da viagem até 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 Monte da 
Tentação, para onde Jesus foi levado durante sua provação. Continuação em 
direção a Tiberíades, às margens do Mar da Galiléia, onde nos alojamos no 
hotel para jantar e descanso.  
 
8º Dia – MAR DA GALILEIA / CAFARNAUM / TABGHA / PRIMADO DE 
PEDRO / MONTE DAS BEM AVENTURANÇAS - RIO JORDÃO  
Café da manhã e saída para a travessia no Mar Da Galileia de barco, como 
acontecia na época de Jesus. Teremos tempo para culto. Visitaremos as ruínas 
de Cafarnaum, onde ficava a casa da sogra de Pedro e ali Jesus esteve 
hospedado promovendo um grande número de milagres. Prosseguiremos para 
Primado De Pedro, local da Pesca Maravilhosa e onde Jesus esteve com os 
discípulos após ter ressuscitado. Subiremos o Monte Das Bem-Aventuranças. 
Finalizaremos o dia as margens do RIO JORDÃO (Yardenit), oração e batismo. 
Retorno ao hotel e jantar. Pernoite. 
 
9º Dia – CANA / MONTE CARMELO (MUHRAKA) – GUN HASHLOSHA – 
FONTE DE GIDEÃO / JERUSALEM 
Após café da manhã, saída em direção a Caná, palco do primeiro milagre de 
Jesus. Depois, continuação em direção ao Monte Carmelo, onde o profeta 
Elias conseguiu invocar a presença de Deus e vencer a disputa com os 
profetas de Baal E de onde temos uma belíssima visão panorâmica da cidade e 
de todo o Vale do Armagedon, palco da batalha do Juízo Final segundo o livro 
de Apocalipse. Desceremos a Gun Hashlosha / Fonte de Gideão local da 
batalha de Gideão contra os Midianitas.  Prosseguiremos pelo Vale Sarom até 
Jerusalém e chegaremos pelo Campo dos Pastores e pelo Monte Scopus de 
onde avistaremos a cidade velha com toda sua exuberância. Hospedagem e 
jantar. Pernoite.  
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10º Dia - JERUSALÉM 
Após café da manhã, visitaremos o Museu do Livro. Seguiremos para o Yad 
Vashem, Museu do Holocausto. Visitaremos o Yad Hashmona (aldeia de 
judeus messiânicos), onde conheceremos os aspectos de Jerusalém no tempo 
de Jesus. Visita ao museu Amigos de Sião. Tempo livre para compras no 
Mercado Árabe. Retorno ao hotel. Jantar. Pernoite. 
 
11º DIA – JERUSALÉM 
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. 
Retorno ao hotel. Jantar.Pernoite. 
 
12º DIA – JERUSALÉM 
Após café da manhã, 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. Entrando pelo Portão das Flores, seguiremos pela Via 
Dolorosa, finalmente, iremos ao lugar chamado Caveira (Gólgota) e ao 
Túmulo do Senhor Jesus. Tempo para culto e ceia. Retorno ao hotel. Jantar. 
Em horário combinado, traslado ao Aeroporto para embarque com destino ao 
Brasil. 
 
13º DIA - ISRAEL / CAPADOCIA / TURQUIA  
Opcional pago a parte – no final do dia poderemos assistir ao SHOW DE 
DANÇAS FOLCLÓRICAS: apresentação de danças folclóricas de diversas 
regiões do país e dança do ventre numa caverna típica com bebidas 
locais ilimitadas. 
Após café da manhã. Em horário determinado translado ao aeroporto de Tel 
Aviv com destino a Istambul / Turquia, e conexão para a Capadócia, chegada 
recepção e início do seu tour por essa incrível região que esconde paisagens 
únicas formada há 3 milhões de anos pela lava dos vulcões extintos Erciyes e 
Hasan e onde nasceu São Jorge. Visita ao Vale de Pasabagi e apreciação da 
paisagem fantástica das “Chaminés de Fadas”. No final do dia transfer ao hotel 
para jantar e pernoite.  
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14º DIA - CAPADOCIA / TURQUIA / PASSEIO DE BALÃO  
Opcional pago a parte: Ao amanhecer, poderemos fazer um maravilhoso 
Passeio de Balão.  
Antes do amanhecer, encontro com transfer no lobby do seu hotel para levá-lo 
a sede para um pequeno lanche e instruções para o voo. Logo após você 
seguirá para os campos de voo. Saída para voo de balão sobre os vales da 
Capadócia com duração de aproximadamente 50 minutos. Após pouso, 
champagne de comemoração com certificado de voo e transfer de retorno ao 
seu hotel. Tempo para o café da manhã e saída para visitar o Vale de Göreme, 
para conhecer os mosteiros e as igrejas escavadas na rocha vulcânica, as 
quais estão decoradas com afrescos do século X e XI que mostram cenas 
bíblicas e imagens de São Jorge. Logo após visitas iremos no vale Rosa e uma 
cooperativa de cerâmica, arte milenar praticada tradicionalmente na 
Capadócia. Na Vila de Avanos, vamos conhecer a confecção de tapetes que é 
a arte turca mais antiga. Cidade subterrânea de Ozkonak construídas pelas 
comunidades cristãs para se protegerem dos ataques romanos no século VII. 
No final do dia retorno ao hotel para jantar e descanso.  
 
15º DIA | CAPADOCIA / ISTAMBUL / TURQUIA  
Opcional: ao chegarmos a Istambul, poderemos fazer a navegação pelo 
Canal do Bósforo que separa os continentes Europa e Ásia, com 
maravilhosa vista do estreito com seus palácios, fortalezas e casas de 
verão.  
Após café da manhã, em horário determinado voo com destino a Istambul. 
Chegada recepção e traslado para Almoço. Visita ao 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! Traslado ao hotel para hospedagem e descanso.  
 
16º DIA | ISTAMBUL / TURQUIA  
Após café da manhã. Em horário determinado destino ao aeroporto de Istambul 
para embarque com destino ao Brasil, Chegada ao aeroporto internacional de 
Guarulhos. FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS!  
 
VALOR POR PESSOA: R$ 15.900,00 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  
Parcelamento até 30 dias antes da data da viagem no boleto ou cheque. O 
restante em 5 vezes no cartão de crédito. 
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PACOTE INCLUI 
 

Voo Internacional (ida e volta). Com embarque / desembarque no 
Aeroporto Internacional de Confins (Belo Horizonte) e Vila Velha 
(ES). ATENÇÃO PARA OS DOIS AEROPORTOS DE PARTIDA, 
POIS TEREMOS METADE DO GRUPO SAINDO DE BH E 
METADO SAINDO DO ESPÍRITO SANTO. 
Parte Terrestre (hotéis categoria Turística Superior) com regime de 
meia pensão (Café da manhã e jantar). 
Acomodação em quarto duplo. 
Guia falando em Português durante todo percurso. 
Bilhetes de entrada em todos os locais mencionados no itinerário 
Transporte em ônibus com ar-condicionado 
Kit de viagens. 
Gorjetas (motoristas, guias, hotéis). 
Seguro viagem/saúde 
Acompanhamento com Tour Leader desde o Brasil 
Visto do Egito 

 
O PACOTE NÃO INCLUI 

 

*Taxa de embarque 
*Almoços e bebidas nas refeições. 
*Despesas pessoais em hotéis como lavanderia, telefonemas, 
*frigobar e outros. 
*Acomodação em apartamento individual 
*Peso extra de bagagem. 
*Passeios descritos como Opcionais. 

 
 
 

*** IMPORTANTE*** 

* Necessária vacina de febre amarela 


