ROTEIRO DUBAI, JORDANIA E ISRAEL.
1º DIA BRASIL /SÃO PAULO
Apresentação no aeroporto Internacional de Guarulhos/São Paulo, onde o
representante da Liberty Viagens estará aguardando para embarque com
destino a Dubai / Emirados Árabes Unidos.
2º DIA | DUBAI / EMIRADOS ARABES UNIDOS
Embarque para Dubai Emirados Árabe , chegada em Dubai, nos Emirados
Árabes Unidos, após os tramites de entrada no país recepção encontro com guia
local, translado em direção ao hotel chegada hospedagem e descanso.
3º. DIA | DUBAI / AMA / JORDANIA / AROPORTO INTERNACIONAL ((QAIA))
/ JERASH / VALE DO JABOQUE / AMMAN HOTEL
Em horário determinado, saída para aeroporto para embarque com destino a
Ama. Chegada ao Aeroporto Internacional, Assistência para realizar o
procedimento de imigração ao terminar o procedimento o grupo se encontrará
com o guia e o motorista quem os acompanharam durante todo o tour no traslado
ao Hotel de Aqaba no caminho poderemos conhecer os seguintes lugares
Madaba e os arredores são referidos por várias vezes no Antigo Testamento. À
altura era conhecida por Medeba e é mencionada nas narrativas relacionadas
com Moisés e com o Êxodo, a guerra de David contra os moabitas, o oráculo de
Isaías contra Moabe e a rebelião do Rei Mesa de Moabe contra Israel. Entre os
séculos IV e VII d.C., o próspero centro eclesiástico de Madaba produziu uma
das melhores colecções de mosaicos bizantinos do mundo com muitos exemplos
bem conservados. Há vários mosaicos no chão de igrejas que podem ser vistos
no local original, enquanto outros estão em locais protegidos e são exibidos no
Parque Arqueológico de Madaba. A verdadeira obra de arte de Madaba, na Igreja
Ortodoxa de S. Jorge, é o mapa de mosaicos do século VI d.C. de Jerusalém e
da Terra Santa - o mais antigo mapa religioso da Terra Santa que sobreviveu da
Antiguidade até aos dias de hoje logo da visita continuamos ao Monte Nebo, o
Moisés viu a Terra Santa de Canaã na qual jamais iria entrar. Morreu e foi
enterrado em Moabe, "no vale em frente a Beth-peor". O local exacto do seu
túmulo é uma incógnita. Após consultar o Oráculo, Jeremias, alegadamente,
escondeu a Arca da Aliança, a Tenda e o Altar de Incenso no Monte Nebo, O
Monte Nebo, tornou-se num local de peregrinação para os cristãos primitivos de
Jerusalém e aí foi construída uma pequena igreja no século IV para assinalar a
morte de Moisés. Algumas das pedras dessa igreja estão no local original na
parede à volta da abside. A igreja foi subsequentemente expandida nos séculos
V e VI até à grande basílica da atualidade com a sua Impressionante coleção
de mosaicos bizantinos. A Cruz Serpenteante, que fica fora do santuário, é
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símbolo da serpente de bronze que Moisés levou para o deserto e da cruz em
que Jesus foi crucificado. Logo continuamos a Aqaba único golfo da Jordânia
localizado no Mar vermelho conhecido pelo profeta Moises Segundo a narrativa
bíblica, o povo hebreu acabava de ter saído do Egito, após ter sido escravizados,
por 430 anos. Moisés, um hebreu criado pela família real egípcia, recebeu uma
ordem de Deus para libertar seu povo, que estava cativo no Egito. Após as 10
pragas, o faraó finalmente deixou os israelitas irem embora, mas tempo depois
da partida deles, o faraó mudou de ideia. Então, ele mandou um exército grande
para ir atrás dos hebreus no deserto. Os hebreus teriam ficado cercados entre o
exército egípcio e o Mar Vermelho, mas Moisés, após orar a Deus, teria erguido
o seu cajado diante do mar, que teria se aberto em dois, possibilitando a
passagem para os hebreus. Após estes terem passado, o exército egípcio
também teria tentado passar pelo mar, que teria se fechado, afogando todos os
soldados. (Êxodo 14:1531) Entretanto, a expressão "Mar Vermelho" (Red Sea,
em inglês) parece ter sido traduzida de forma incorreta do hebraico; Moisés e
seu povo teriam cruzado o yam suph ("mar de juncos", ou Reed Sea em inglês).
Assim, uma hipótese plausível seria a de que se tratasse de um pântano raso
com juncos, e que as bigas egípcias teriam ficado presas. A imagem dos egípcios
se afogando seria a literalização de uma metáfora para a humilhação dos
egípcios. Uma metáfora similar é encontrada no Salmo 69. Continuamos ao Hotel
Check In – Jantar e alojamento....
4º. DIA | AQABA / VISITA Á PETRA / AMMAN HOTEL
Após o café da manhã saída até a cidade Rosa onde conheceremos a grande
Historia da cidade escondida o tesouro da Jordânia Petra a capital dos Nabateos
localizada no deserto do sudoeste da Jordânia. Datada, sensivelmente, de 300
a.C. era a capital do Reino Nabateu. Com acesso através de um pequeno
desfiladeiro chamado Al Siq, contém túmulos e templos esculpidos em
penhascos de arenito rosa, os quais originaram a alcunha de "cidade rosa". A
estrutura mais conhecida será talvez o Al Khazneh, com 45 metros de altura, que
é um templo com uma fachada ornamentada de estilo grego também conhecido
como o Tesouro ela também conhecido por seus túmulos entre outras
arquiteturas. Petra é mencionada no Antigo Testamento da Bíblia sob vários
nomes possíveis, incluindo Sela e Joktheel (II Reis 14:7). Durante o Êxodo,
Moisés e os Israelitas passaram pela zona de Petra em Edom. A tradição local
conta que a nascente em Wadi Musa (Vale de Moisés), à saída de Petra ,foi o
local onde Moisés bateu na rocha e fez sair água (Números 20:10-11). Aarão,
irmão de Moisés e Míriam, morreu na Jordânia e foi enterrado em Petra no Monte
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Hor, conhecido por Jabal Harun em árabe (Monte Aarão). No cume da montanha
tem uma igreja bizantina e posteriormente um templo o túmulo islâmico de Aarão.
Petra foi certamente a última paragem dos três reis magos que levaram incenso,
ouro e mirra para Adorar o Menino Jesus em Belém (Mateus 2:1-12). Após a
visita continuamos a Amman Capital do reino Hashimita. Check In no Hotel.
Jantar – Alojamento.....
5º. DIA | AMMAN – SHECKH HUSSEIN ((LADO DA JORDÂNIA)) FRONTEIRA
/ ISRAEL / MONTE DAS BEM AVENTURANÇAS / TABGHA / MAR DA
GALILIEA / RIO JORDÃO
Após café da manhã, em horário determinado, saída para a travessia da fronteira
da Jordânia, com Israel, chegada, do lado de ISRAEL, e encontro com guia local,
de Israel, saída para os passeios, Para conhecermos os principais pontos do
ministério de Jesus, como o Monte das Bem Aventuranças, palco do sermão
mais famoso de Jesus, Tabgha, palco do milagre da multiplicação dos pães e
peixes, e as ruínas de Cafarnaum, onde Jesus viveu e estabeleceu seu
ministério. No almoço, (Opcional), o famoso “peixe de São Pedro”, pescado no
Mar da Galiléia. À tarde, passeio de barco pelo Mar da Galiléia e continuação em
direção ao Yardenit, local de batismo no Rio Jordão, nas mesmas águas onde
João Batista batizou Jesus. No final do dia, retorno ao hotel, jantar e descanso.
6º DIA | MONTE DO PRECIPÍCIO / MONTE CARMELO / CESARÉA / JOPE /
JERUSALÉM
Após café da manhã e saída 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, palco da batalha
do Juízo Final segundo o livro de Apocalipse. De lá, cruzamos o vale em direção
ao Monte Carmelo, onde o profeta Elias conseguiu invocar a presença de Deus
e vencer a disputa com os profetas de Baal. Continuamos a viagem até as ruínas
de Cesaréa Marítima, cidade construída pelo rei Herodes que funcionou como
capital da provícia da Judéia na época de Jesus e onde Morava o procurador
romano Pôncio Pilatos. Prosseguimento da viagem em direção a Jope, local
onde Jonas foi engolido por um grande peixe e onde vivia Simão, o Curtidor.
Depois, continuação até a cidade santa de Jerusalém, capital eterna e indivisível
dos judeus. Chegada ao hotel, hospedagem jantar e descanso.

Rua Coronel Fernando Prestes, 39 | 3º andar | Salas 32 à 36 | CEP: 09020

-110 | Centro | Santo André |

SP
Fones: (11) 4427-3922 / (11) 4990-0651 | contato@libertyviagens.com.br | www.libertyviagens.com.br

7º DIA | JERICÓ / QUMRAM / MAR MORTO / JERUSALÉM / MONTE DA
TENTAÇÃO / VALE DO JORDÃO
Após café da manhã e saída em direção à 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 ruinas 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 o Monte da Tentação, para onde Jesus foi
levado durante sua provação. Depois, tempo livre para banho no Mar Morto, que
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.
8º DIA | JERUSALÉM / BELÉM / MONTE DAS OLIVEIRAS / MURO DAS
LAMENTAÇOES / IGREJA DA NATIVIDADE / CAMPO DE PASTORES
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 a pé em direção a Getsemani e o Jardim das
Oliveiras, onde Jesus chorou e foi preso pelos romanos 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. 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. 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 joias em ouro 14 quilates
que lá são vendidas sem impostos. Retorno ao hotel, jantar e descanso.
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9º DIA | JERUSALÉM / PORTA DE DAMASCO / FORTALEZA DE ANTONIA /
PISCINA DE BETHESDA / VIA DOLOSA / SANTO SEPULCRO
Após café da manhã, saída do hotel com as malas, para os passeios, começando
com 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 Dolorosa
até a Porta de Damasco, que é a única original da época de Jesus, continuação.
Até o Gólgota, famosa colina em forma de caveira onde eram crucificados os
criminosos no tempo de Jesus; e o túmulo que pertencia ao aristocrata José de
Arimateia e que foi cedido a Jesus quando da sua crucificação. Tempo para
reflexões, celebração e culto e entrega de certificados de peregrinação a Terra
Santa, assinados pelo Ministro de Turismo de Israel e o prefeito de Jerusalém,
Após as visitas. Saída em direção à fronteira de Israel com a Jordânia. Após os
tramites da parte burocrática dos serviços de Imigração, saída em direção ao
aeroporto de internacional de Amman para embarque com destino a Dubai.
10º DIA | AMMAN / JORDANIA / DUBAI EMIRADOS ARABES UNIDOS
Chegada em Dubai, recepção translado ao hotel para hospedagem e descaso.
11º DIA | DUBAI / EMIRADOS ARABES UNIDOS
Após café da manhã e saída para visitarmos os principais pontos de interesse
da maior cidade dos Emirados Árabes, como o Museu de Dubai, a Palma, o Suk
- mercado de ouro e especiarias - e o Emirates Mall, maior shopping Center do
mundo, que tem até ski indoor (opcional). No final do dia, retorno ao hotel, jantar
e descanso.
12º DIA | DUBAI / EMIRADOS ARABES UNIDOS
Após café da manhã, dia livre para passeios e compras na maior e mais
importante cidade dos Emirados Árabes. Sugerimos um passeio de dia inteiro
até Abu Dhabi (opcional), ou um safari de jipes no deserto (opcional), ou uma
visita ao famoso hotel Burj Al Arab, o mais alto de Dubai. No final do dia, jantar
e descanso.
13º DIA DUBAI / EMIRADOS ARABES UNIDOS / SÃO PAULO
Em horário determinado, saída em direção ao aeroporto internacional de Dubai
para embarque destino ao Brasil. Chegada ao aeroporto de internacional de
Guarulhos / São Paulo.
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Fim dos nossos serviços
Roteiro sujeito a alterações sem aviso prévio.
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 o roteiro
* Passeios e ingressos do roteiro
* Guias falando em português
* Kit Liberty Viagens
* Seguro Viagem
* Gorjeta inclusa

Não Incluso
* Almoços, lanches, refrigerante, frigobar nos hotéis e compras pessoais.
* Telefonemas - lavanderia - despesas extras nos hotéis
* Gorjetas para guias e motorista
* Taxa de Embarque
Visto de entrada e saídas dos países
* Todas as taxas e gorjetas de entrada e saída nos países e pagas antes do
embarque na agencia em dólares.

* Nada que não esteja listada como inclusa
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