
 

 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 

 

 

 

CARAVANA TURQUIA, EGITO E ISRAEL DE MOISES A 

JESUS. Com Paula Baluart. 
 
1º DIA | SÃO PAULO / BRASIL  
Apresentação no aeroporto Internacional de Guarulhos/São Paulo a onde o 
representante da Liberty Viagens Operadora estará aguardando para 
embarque com destino a Istambul-Turquia. Chegada, recepção e transfer do 
aeroporto para o hotel hospedagem e descanso.  
 
2º DIA | ISTAMBUL / MESQUITA AZUL / OBELISCO DE TEODÓSIO  
Após café da manhã, saída para o TOUR CORAÇÃO DE 
CONSTANTINOPLA: A primeira parada será no local que era o 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 sequência visita-se a Catedral de Santa Sofia, 
considerada uma obra-prima da arquitetura bizantina. Atualmente é um museu. 
(Opcional). Almoço (Opcional), em restaurante típico. Visita ao famoso 
Grande Bazar, um mercado coberto do século XV, composto por cinco mil lojas 
e considerado um dos primeiros centros comerciais do mundo. (Opcional), e 
passeio de barco pelo Bósforo, canal de 36 km entre o Mar Negro e o Mar de 
Marmara, 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 as visitas retorno ao hotel jantar 
descanso e acomodação.  
 
3º DIA | ISTAMBUL / TURQUIA / CAIRO / EGITO  
Após café da manha, saída em direção ao aeroporto Internacional de Istambul 
para embarque com destino ao Cairo – Egito, chegada ao aeroporto 
internacional do Cairo / Bem Vindos as Terras Faraônicas, recepção e saída 
em direção ao hotel hospedagem e descanso.  
 
4º DIA | CAIRO MUSEU DO CAIRO / ANTIGO EGITO / TÚMULO DO FARAÓ 
- PIRAMIDES E A ESFINGE / INSTITUITO DE PAPIROS, FABRICA DE 
TAPETES. 
Após café da manhã, saída para visitar o Museu do Cairo, onde visitamos as 
relíquias arqueológicas do Antigo Egito, desde a Primeira Dinastia, há mais 
de 4 mil anos atrás, passando pelas riquezas descobertas no túmulo do faraó 
Tutancâmon. Há, inclusive, um passeio opcional para a famosa Sala das 
Múmias, onde é possível ver, entre outros, o corpo do faraó Ramsés II, 
governante do Egito quando Moisés libertou o povo do cativeiro, depois  
visitas as pirâmides e a esfinge, no final do passeio retorno ao hotel. À noite, 
um jantar (opcional), num barco que navega pelo Rio Nilo, com  
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apresentação de música e danças árabes típicas. Para quem preferir jantar no 
hotel e descanso.  
 
5º DIA | CAIRO / MENFIS A CAPITAL MAIS ANTIGA DO MUNDO / 
IGREJA DO LIXÂO / / O BAIRRO QUE JESUS VIVEU NO CAIRO COM A 
SAGRADA FAMÍLIA. 
Após café da manhã, saída para visitar. Mênfis a Capital mais antiga do 
mundo com suas ruínas e casas antigas de mais de 4.500 anos. Depois 
seguiremos para visitar uma igreja do povo Cristão que viveu no Egito que 
hoje representar 10% da população Egípcia, após as visita saída para o 
momento muito esperado conhecer o bairro onde Jesus viveu no Cairo com 
a sagrada família. Após as visitas retorno ao hotel jantar e descaso. 
 
6º DIA | CANAL DE SUEZ / MAR VERMELHO / MARA / TABA / MOSTEIRO 
DE SANTA CATARINA 
Após café da manhã, saída em direção a Taba, Canal de Suez, ligação 
navegável entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho. Após cruzarmos o  
canal por um túnel subterrâneo, parada no vilarejo beduíno de Mara, onde 
Moisés descansou com o povo e transformou a água amarga em água 
potável – estes poços existem até hoje, e vamos visitá-los. (Opcional).  
Almoço durante o trajeto e chegada em Taba hospedage, jantar e descanso, as 
22:00 quem quiser subida ao Monte Sinai. 
 
7º TABA / EGITO 
Após café da manha, livre para atividades pessoas á noite jantar no hotel. 
 
8º DIA | MAR MORTO / QUMRAM / JERICÓ / FONTE DE ELIZEU / MONTE 
DA TENTAÇÃO E 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. 
Depois, continuação até o sítio arqueológico de Qumram, onde viviam os 
Essênios e com quem viveu João Batista. Lá foram encontradas as cópias mais 
antigas de que se tem notícia de todos os livros do Antigo Testamento. 
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.  
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9º DIA | GALILÉIA / MONTE DA BEM-AVENTURANÇA / TABGHA / 
CAFARNAUM / MAR DA GALILEIA / YARDENIT  
Após café da manhã, e saída em direção ao Monte das Bem-Aventuranças, 
palco do sermão mais famoso de Jesus, na região do Mar da Galiléia para 
conhecermos os principais pontos do ministério de Jesus, Tabgha, palco do 
Milagre da multiplicação dos pães e peixes, Primado de Pedro, e as ruínas de 
Cafarnaum, onde Jesus viveu e estabeleceu seu ministério. (Opcional) No 
almoço, 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.  
 
10º DIA | GALILEIA / CANÁ GALILEIA / MONTE DO PRECIPÍCIO / MONTE 
CARMELO / JOPE / JERUSALÉM  
Após café da manhã, e saída em direção a Caná, palco do primeiro milagre de 
Jesus. Depois, continuação 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 em direção a Jope, local onde Jonas foi engolido por um grande peixe 
e onde vivia Simão, o Curtidor. Continuação até a cidade santa de Jerusalém, 
capital eterna e indivisível dos judeus. Chegada ao hotel hospedagem, jantar e 
descanso.  
 
11º DIA | JERUSALÉM / MONTE DAS OLIVEIRAS / PISCINA DE BETESDA 
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 ao Getsêmani e o Jardim 
das Oliveiras, onde Jesus chorou e foi preso pelos romanos. Continuação a 
Esplanada do Templo, onde, um dia, se ergueu o Templo de Jerusalém. De lá, 
continuação até a Piscina de Betesda, palco de um dos milagres mais. 
Importantes de Jesus, a cura do paralítico no Sábado. Lá também é a 
localização da Fortaleza Antônia, palco da prisão e julgamento de Jesus. 
Retorno ao hotel, jantar e descanso.  
 
12º DIA | JERUSALÉM / MURO DAS LAMENTAÇÕES / MONTE SIÃO / 
MENORAH / VIA DOLOROSA / TUMULO DE JESUS  
Após café da manhã e saída em direção às ruínas da casa de Caifás, sob a 
igreja Peter Ingallicantu, no Monte Sião. Depois, visitamos o túmulo do Rei 
David e o Cenáculo, local da última ceia de Jesus com seus discípulos e do  
Pentecostes, e desceremos à pé, atravessando parte do bairro judeu da 
Cidade Velha, em direção ao Muro das Lamentações, último resqüício do que 
um dia foi o Templo de Jerusalém na época de Jesus. Continuação na Via  
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Dolorosa até a Porta de Damasco, que é a única original da época de Jesus, e 
o Jardim do Túmulo, do lado de fora das Muralhas da Cidade Velha, onde 
visitaremos 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 Arimatéia e que foi cedido a Jesus quando a sua 
crucificação. Tempo para Reflexões, celebração da Santa Ceia e entrega de 
certificados de peregrinação à Terra Santa, assinado pelo Ministro de Turismo 
de Israel e o prefeito de Jerusalém. Retorno ao hotel, jantar e descanso.  
 
13º DIA | JERUSALEM / ISRAEL / 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.  
 

14º DIA | CHEGADA AO AEROPORTO DE GUARULHOS SÃO PAULO / 

BRASIL.  

FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS!  

Roteiro sujeito a alterações sem prévio aviso.  

O roteiro inclui: 
* Passagens aéreas ida e volta em classe econômica Saindo de São Paulo  
* Ônibus de turismo com ar-condicionado durante toda viagem  
* Hotéis categoria luxo  
* Café da manhã e jantar conforme roteiro. 
* Seguro viagem 
* Ingressos dos passeios da viagem conforme roteiro 
* Guia local falando Português ou Espanhol 
* 1 acompanhante da Liberty Viagens durante toda viagem 
* Kit Viagem (camiseta, boné, porta voucher e passaporte, identificador de 
bagagem) 
 
Não inclui no pacote: 
* Almoço Jantar, lanches, refrigerante, frigobar nos hotéis e compras pessoais. 
Telefonemas - lavanderia - despesas extras nos hotéis.  
* Gorjeta (estimado por pessoa 8 dólares por pessoa e por dia) 
* Taxa de embarque  
* Taxa de entrada, e saída do Egito.  
* Os valores do visto estão sujeitos alterações de valores de acordo com cada 
País. 
* Obrigatório certificado internacional de vacina de febre amarela, para 
entar no Egito. 
* Todos os países estão solicitando, aos visitantes o Teste de Covid – 19 
com 72 antes da chegada ao País (Obrigatório pelo o Governo). 
 
 


