Israel e Turquia
SAÍDA 05 DE SETEMBRO DE 2019
01º DIA – SÃO PAULO / TEL AVIV – Apresentação direta ao Aeroporto Internacional de São Paulo, assistência ao embarque em
vôo com destino a Tel Aviv.
02º Dia – TEL AVIV: Chegada ao aeroporto internacional Ben Gurion em Tel Aviv, recepção, traslado ao hotel e acomodação.
Manhã livre e almoço. À tarde, em horário predeterminado, encontro de abertura com Alex Possato e Lu Cerqueira para boas vindas,
sintonização, instruções, apresentação e intenção para a jornada. Saída para Jantar.
03º Dia – TEL AVIV / JAFFA / CESARÉIA MARITIMA / NAZARÉ: Café da manhã e saída para uma breve panorâmica de Tel
Aviv, passando pelo Mar Mediterrâneo, grandes avenidas, Praça Municipal, Praça Ytizhak Rabin e Jaffa: Antigo porto de Israel,
atualmente um interessante bairro de artistas. Continuação para Cesaréia Maritima, antiga capital romana. Almoço, e após chegada em
Nazaré, acomodação. Em horário predeterminado, Vivência com Alex Possato e Lu Cerqueira onde iremos trabalhar a anunciação,
prenúncio do nascimento de Cristo / Percepção dos sinais na própria vida, sincronicidade, guianças, voz interna e intuição. Jantar no
hotel.
04º Dia – NAZARÉ/SAFED: Café da manhã e saída para visitar Nazaré, cidade onde Jesus passou sua infância e adolescência, para
conhecer a Basílica da Anunciação, Carpintaria de São José e a Fonte da Virgem Maria. Almoço e saída para Safed, mais conhecida
pela sua importância na mística judaica, a Cabala. No final do dia subida ao Monte do Precipício. Retorno ao hotel e jantar.
05º Dia – NAZARÉ / MAR DA GALILÉIA / CAFARNAUM / RIO JORDÃO / MONTE DAS BEM‐AVENTURAÇAS/
QUMRAN / MAR MORTO: Após café da manhã, faremos um passeio de barco pelo Mar da Galiléia. Chegada em Cafarnaum,
cidade de Pedro, para visitar as escavações da antiga Sinagoga e a Casa de São Pedro e após, visita ao Rio Jordão. Almoço e subida ao
Monte das Bem Aventuranças, onde ocorreu o famoso Sermão da Montanha (tempo para meditação sob instruções de Alex Possato e
Lu Cerqueira). Prosseguimento para o Mar Morto com parada em Qumran, local que se destaca pela descoberta em 1947 de
pergaminhos antigos contendo partes de cópias das Sagradas Escrituras. Acomodação hotel no Mar Morto e jantar.
06º Dia – MAR MORTO: Café da manhã, almoço e jantar no hotel. Um dia dedicado à Vivência de Yoga, meditação e
Constelação Familiar com Alex Possato e Lu Cerqueira.
07º Dia – MAR MORTO/MASSADA/JERUSALÉM: Café da manhã e almoço no hotel. Manhã livre para atividades pessoais e
após o almoço, saída para Massada, importante sítio arqueológico e um dos símbolos da resistência do povo hebreu durante a
dominação Romana.Continuação para Jerusalém – A Terra Santa. Acomodação e jantar.

08º Dia – JERUSALÉM/BELÉM/JERUSALÉM: Café da manhã. Em horário e local predeterminado, Vivência com Alex Possato
e Lu Cerqueira: Nascimento de Cristo - preparativo para o Calvário – o que deixar, pesos, passado, dores, e etc... Após a
vivência, iremos para Belém, cidade do nascimento de Jesus e visita ao Campo dos Pastores. Almoço. Prosseguiremos para visita à
Basílica da Natividade, local que se encontra a gruta do nascimento de Cristo. Retorno à Jerusalém e visita à Igreja do Gallicantu, onde
Jesus ficou preso após a traição de Judas, além de ter sido o local que Pedro o negou por três vezes antes do galo cantar. Jantar no
hotel.
09º Dia – JERUSALÉM: Café da manhã e início da visita à cidade de Jerusalém, passando pelo Monte Scopus em direção ao Monte
das Oliveiras com a Igreja do Pater Noster. Vista panorâmica da cidade e descida a pé pelo caminho do Domingo de Ramos para visitar
a Gruta da Traição, Jardim do Getsêmani onde se encontra a Basílica da Agonia (das Nações) e o chamado túmulo de Maria
(ortodoxo). Almoço e prosseguimento para o Monte Sião, visitando o Cenáculo, túmulo do Rei Davi e o local da dormição de Maria.
Continuação a pé pelo bairro Judeu passando pelo Cardo Maximo, rua romana, até o Muro das Lamentações. Finalizaremos o dia com
uma meditação pela paz de Jerusalém na Haas Promanade. Jantar no hotel.
10º Dia – JERUSALÉM: Café da manhã e saída para realizarmos o percurso da Via Dolorosa (Via Sacra). Entrada pela Porta das
Ovelhas, piscinas probáticas de Bethesda, a Igreja de Santa Ana, a Capela da Flagelação, sempre caminhando e passando pelas 1 4
Estações, até chegar ao Monte Calvário e ao Santo Sepulcro. Almoço e tarde livre para atividades pessoais. Jantar no hotel.
11º Dia – JERUSALÉM: Café da manhã, almoço e jantar no hotel. Dia dedicado à Vivência de Constelação Familiar com Alex
Possato e Lu Cerqueira.
12º Dia – JERUSALÉM/ TEL AVIV/ ISTAMBUL: Traslado ao aeroporto de Tel Aviv em horário pré-determinado com destino a
Istambul. Almoço e passeio de barco pelo Bósforo, estreito que separa a parte asiática de Istambul da parte européia. Tempo livre no
Gran Bazar. Acomodação e jantar no hotel.
13º Dia – ISTAMBUL: Café da manhã. Iniciaremos o dia conhecendo a Mesquita Azul, Basílica de Santa Sofia (entradas inclusas),
Hipódromo e cisterna romana (entradas inclusas). Almoço. Em seguida visita ao Palácio Topkapi (entradas inclusas) que foi habitado
pela dinastia Otomana durante mais de 400 anos, atualmente considerado um dos mais ricos museus do mundo. Jantar no hotel.
14º Dia - ISTAMBUL/SÃO PAULO: Em horário programado, traslado para o aeroporto internacional de Istambul com destino a São
Paulo.
SERVIÇOS INCLUÍDOS: Passagem aérea em classe econômica, conforme trechos indicados no programa (saída São Paulo). Acomodação em hotéis de categoria
turística superior em quartos duplos. Sistema de pensão completa (café da manhã, almoço e jantar). Exceto em dias de voos e dias livres. Visitas indicadas no
programa e ônibus de luxo, com guia acompanhante falando em português durante toda viagem. Gorjetas aos guias, motoristas e carregadores nos hotéis (01 mala
por pessoa). Taxas de embarque, Seguro Affinity e bolsa de viagem.
SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS: Despesas com passaportes. Bebidas, lavanderia, telefonemas, táxi, etc. Refeições não indicadas no programa. Passeios opcionai s
nas cidades. Extras em geral, ou qualquer serviço não mencionado como incluído no programa. Eventuais taxas turisticas.
PREÇOS: Calculados em dólar americano no câmbio turismo de venda (Fonte site www.itiquiraturismo.com.br). Os preços ou tarifas indicadas no folheto podem
variar em função da data da cotação e/ou algum evento especial, bem como, quando for o caso em razão da variação ou aumentos autorizados pelas entidades
competentes. Os preços foram calculados para grupo indo e voltando na mesma data. Qualquer alteração será cobrada multa de US D 250,00 dólares mais a
diferença tarifária quando houver.
FORMA DE PAGAMENTO: Inscrições mediante pagamento do valor equivalente a USD 700,00 (deduzido do valor final da excursão e garantia de vaga), mai s
saldo parcelado para quitação com até 45 dias antes da viagem.
CONCORDÂNCIA: Ao efetuar a inscrição, o passageiro deverá preencher a ficha de inscrição, assinar o contrato e anexar cópias das páginas 02 e 03 do
passaporte (com validade de 06 meses do ultimo dia da viagem), declarando assim, concordar com todos os termos e condições gerais deste folheto. Essas
condições atendem os princípios do código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo do previsto em Deliberação Normativa EMBRATUR 161/85, que regula as
relações entre as agências de viagens e os usuários de seus serviços. As mesmas encontram-se a disposição dos passageiros na agência. Para estrangeiro é necessário
além do passaporte o RNE emitido pela Policia Federal.
IMPORTANTE: O menor desacompanhado dos pais ou de um dos cônjuges deverá ter autorização especial do Juizado de Menores ou Polícia. Os valores em
dólares serão convertidos em moeda nacional ao câmbio do dia do pagamento (câmbio turismo de venda). Preços válidos para um grupo de pessoas viajando
juntas. Conforme preços abaixo. PREÇOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM PRÉVIO AVISO.

VALOR POR PESSOA EM DÓLARES AMERICANOS /APARTAMENTO DUPLO

BASE 20 PASSAGEIROS
BASE 30 PASSAGEIROS
VIVENCIA ALEX POSSATO
TAXAS DE EMBARQUE E SEGURO VIAGEM
ADICIONAL APARTAMENTO SINGLE

U$ 4281,00
U$ 4040,00
U$ 200,00
U$ 210,00
U$ 1070,00

