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CARAVANA ISRAEL E SINAI 

MAIO 2020 

 

Chegou a sua vez de conhecer Israel. Para vocês, pastores e líderes, uma 

oportunidade incrível, com um preço que não existe no mercado. Uma parceria da 

Revista Cristã, Ministério do Turismo de Israel, e Liberty Viagens. Confira nosso 

roteiro. 

 

1º Dia – SÃO PAULO / TEL AVIV. 

Apresentação no Aeroporto Internacional do Galeão (RJ). Embarque em voo com 

destino a Israel. 

 

2º Dia – TEL AVIV  

Noite a bordo. Chegada ao Aeroporto Internacional de Ben-Gurion. Assistência e 

Recepção. Bem-Vindos a Terra da Bíblia. Hospedagem em Tel Aviv. Pernoite. 

 

3º DIA - TEL AVIV - JAFFA - MONTE CARMELO – GALILEIA 

Após o café da manhã, partida em direção ao norte de Israel. Iniciaremos nossa 

peregrinação por JAFFA (antiga cidade de Joppe) e à Casa de Simão, o curtidor, 

onde Pedro teve a sua visão dos animais impuros. Essa é a mesma Jafa do profeta 

Jonas. Continuamos viagem pelo trajeto da antiga estrada da Via Maris em ao Monte 

Carmelo (Muhraka), palco da atuação do profeta Elias e de onde teremos uma visão 

maravilhosa do Vale do Armagedon, lugar da Batalha Final segundo Apocalipse. 

Finalizaremos o dia com a viagem até as margens do Mar da Galiléia, em Tiberíades, 

cidade fundada por Tibérias de Roma. Hospedagem. Jantar. Pernoite 

 

4º DIA - MAR DA GALILEIA – CAFARNAUM – TABGHA – PRIMADO DE PEDRO - 

MONTE DAS BEM AVENTURANÇAS- RIO JORDÃO  

Após café da manhã, faremos a deliciosa Travessia de barco do Mar da Galiléia 

como na época de Jesus. Tempo para culto e adoração. Visita às ruínas de 

Cafarnaum, a aldeia de pescadores onde estava a casa de Pedro e a cidade que 

acolheu Jesus segundo Mateus 4,13. Prosseguiremos para Tabgha, lugar da 

multiplicação dos pães e dos peixes e ao Primado de Pedro. Oportunidade para o 

grupo molhar os pés no Mar da Galileia, fazer a renovação dos votos ministeriais na 

praia de Genesaré. Subiremos ao Monte das Bem Aventuranças, lugar onde Jesus 

fez o Sermão da Montanha. Seguiremos para o Yardenit, onde poderemos entrar nas 

águas do Rio Jordão. Retorno ao hotel e jantar. 
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5º Dia - MAR MORTO – QUMRAN – JERUSALÉM 

Após o café da manhã, saída para o Mar Morto (lugar mais baixo da Terra, a 400 

metros abaixo do nível do mar). Tempo livre para flutuar nas águas oleosas e 

medicinais. Em seguida visitaremos Qunram, lugar onde foram encontrados os 

Manuscritos do Mar Morto. Tempo para compra dos famosos produtos do Mar Morto  

“Ahavá”. Subida à Jerusalém, com a chegada triunfal à Cidade Santa, oração especial 

pela paz na cidade. Hospedagem. Jantar. Pernoite. 

 

6º 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 Tempo livre para compras no Soulk. Retorno ao hotel. Jantar. Pernoite. 

 

7º 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). Desceremos à 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. Pernoite. 

 

8º Dia – JERUSALÉM / TABA   

Após café da manhã, viagem para a fronteira do Egito, localizada em Taba. 

Hospedagem em resort em Taba às margens do Mar Vermelho e jantar. Após 

descanso, 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. Para os que não subirão o Sinai, pernoite no Resort. 

 

9º Dia – TABA / MAR VERMELHO 

Dia livre para aproveitar as dependências do resort. Jantar no hotel. Pernoite. 

 

10º DIA – TABA / TEL AVIV   

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. Viagem para Tel Aviv. 

Embarque. Conexão.  
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11º DIA – BRASIL  

Chegada a São Paulo. Embarque para suas cidades de origem. Final de nossos 

serviços. 

INCLUSO 

*Voo Internacional (ida e volta) partindo do aeroporto internacional do Galeão 

(RJ) 

*Acomodação em quarto duplo em hotéis categoria turística superior com 

regime de meia pensão (Café da manhã e jantar). 

*Acompanhante 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. 

*Seguro viagem/saúde (01 mala de 23 kg por pessoa) 

*Gorjetas (motoristas, guias).  

*Acompanhamento com Tour Líder desde o Brasil 

*Visto no Egito 

 

* NÃO INCLUSO 

*Taxa de embarque 

*Almoço e bebidas nas refeições 

*Despesas pessoais 

*Acomodação em apartamento individual 

*Excesso de bagagem. 

 


