Rio de Janeiro, 23/02/2017.
Temos prazer em apresentar proposta para viagem à Europa e Israel com cruzeiro na Grécia.

GRUPO ACALENTO
Inclui:
* Bilhete aéreo Rio de Janeiro x Lisboa;
* 04 noites de hospedagem em Lisboa;
* Bilhete aéreo Lisboa x Veneza;
* 01 noite de hospedagem em Veneza;
* 07 noites de cruzeiro com pensão completa;
* Trem Veneza x Roma;
* 02 noites de hospedagem em Roma;
* Hospedagem em hotéis com café da manha categoria turística superior;
* Serviços conforme descritos;
* Ingressos Museu Vaticano com guia em Português;
Israel:
* Bilhete aéreo Roma x Tel Aviv x Rio de Janeiro;
* Transfer In/out com guia em português;
* 09 noites de hospedagem com meia pensão;
* Entradas e visitas programadas;
* 08 dias de tour em veículo com A/C;
* Refeições conforme programa (meia pensão no tour e pensão completa no Mar Morto);
* Brindes surpresa, além dos mapas e certificado personalizado;
* Seguro viagem.
Período de 03/07/17 a 27/07/17

04/07 - Lisboa
Transfer Aeroporto/Hotel. TARDE E NOITE LIVRE.
05/07 - Lisboa/Sintra/Cascais
City Tour percorrendo vários pontos de atração pela capital de Portugal. À tarde visitando a
costa portuguesa. Retorno a Lisboa e noite livre.
06/07 - Lisboa/Obidos/Nazare
City Tour pelas cidades Históricas. Retorno a Lisboa no fim da tarde.
07/07 - Lisboa
Dia livre.
08/07 - Lisboa/Veneza
Transfer Hotel/Aeroporto em Lisboa e embarque com destino a Veneza. Chegada, recepção e
traslado ao hotel. Tempo livre.
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09/07 - Veneza/Navio
Traslado ao porto para embarcar no navio MSC musica.

MSC MUSICA / Itinerário

16/07 - Veneza/Roma
Transfer Porto de Veneza/Estação de Trem em Veneza (Ticket de trem Classe turística),com
destino a Roma. Chegada, recepção em Roma e traslado para o hotel.
17/07 - Roma/Vaticano
City Tour Roma e Vaticano com museus Vaticanos.
18/07 - Roma/Israel
Transfer Aeroporto para embarque com destino a Israel.
ISRAEL
18/07 – Tel Aviv
Embarque à Tel Aviv. Chegada as 02:20 (dia 19/07) e acomodação. Hotel Tel Aviv.
19/07 – Tel Aviv
Após o café da manhã, visita a antiga cidade de Jaffa e o porto velho. Restante do dia livre para
curtir a cidade, compras e praia do mediterrâneo. Jantar e acomodação. Hotel em Tel Aviv.
20/07 –Tel Aviv/ Massada/ Mar Morto
Café da manhã no hotel. Seguiremos viagem até Massada / subir com o bondinho ao Forte.
Após o passeio, seguiremos à Ein Gedi, onde teremos oportunidade de apreciar um esplêndido
oásis na região selvagem. Esse é o lugar onde Davi provou sua lealdade a Saul, não o matando
enquanto ele se aliviava. Desfrutaremos o restante do dia nas algas mais salgadas do mundo, o
Mar Morto. Hospedagem no Spa do Ein Gedi com almoço e jantar. Hotel Mar Morto.
21/07 – Mar Morto/ Qunram/ Jericó/ Tiberíades
Café da manhã. Ao meio dia saída para Tiberíades. No caminho vamos desfrutar de uma vista
do Qumran, onde iremos ao museu de Jerusalem. Logo mais vamos visitar Jericó, a cidade mais
antiga do mundo e a Árvore Sycamore (onde Zaqueu, o cobrador de impostos, subiu para ver
Jesus). Visita ao Monte da Tentação. Jantar no hotel em Tiberíades e acomodação.
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22/07 – Tiberíades – Banias/ Monte Harod/ Cesaréia de Felipe/ Capharnaum/ Monte das
bem aventuranças/ Tagbha/ Cana de Galileia
Partida pela manhã em direção a Cesaréia de Felipe onde está o Bânias, a principal fonte do
Rio Jordão. Tempo para um encontro com Jesus onde Pedro declarou: “Tu és o Cristo, o filho
do Deus vivo.” Passagem pelas colinas do Golan, fronteira com a Síria, visita à base militar.
Após o almoço, seguiremos para travessia de barco em direção ao Norte do Lago, onde até os
dias de hoje se encontra a região dos pescadores. Iniciamos pela aldeia de Cafarnahum onde
visitamos as ruínas da casa da sogra de Pedro e a antiga Sinagoga onde pregou Jesus.
Continuamos ao Monte das Bem Aventuranças, o local do Sermão da Montanha.
Prosseguimento a Tabgha onde aconteceu o Milagre da Multiplicação dos Pães e dos Peixes e
a Igreja do Primado de Pedro. Antes de retornar ao hotel passaremos no local onde Jesus fez o
primeiro milagre, transformando agua em vinho. Retorno à Tiberíades. Jantar. Hotel em
Tiberiades.
23/07 – Tiberíades/ Rio Jordão/ Nazaré/ Monte Carmelo/ Vale do Armagedon/ Caesaréa
Marítima /Jerusalem
Após o café da manhã, realizaremos um devocional à beira d’aguas do rio Jordão antes de
seguir viagem até Nazaré, local onde Jesus cresceu e passou a maior parte de sua vida,
teremos a oportunidade de vivenciar uma simulação da vida na época de Jesus (Nazaré
Village), entrar na igreja situada no local em que o anjo apareceu à Maria e passaremos pela
Igreja batista de Nazaré. Partiremos para o Monte Carmelo, onde será realizado um culto
neste lugar que foi o palco da atuação do profeta Elias, diante da vista panorâmica do Ribeiro
de Kishon. Partiremos em direção ao Vale de Armagedon visitando a escavação arqueológica
vendo restos do palácio de Salomão e caminhar pelo túnel da época
Cananéia subiremos à colina do Meguido e momento de oração e ministração sobre o regresso
de Cristo. Sairemos pela Via Maris, visitaremos as ruínas de Cesaréia Marítima, onde Cornélio
recebeu a Cristo através do ministério de Pedro. Chegada triunfal em Jerusalém (Cerimonia de
chegada) Encerraremos nosso longo dia com pernoite em Jerusalem. Jantar e acomodação.
24/07 – Jerusalém
Café da manhã e inicio do dia mais esperado de toda a viagem. Em nosso caminho seguira em
direção a Mini Israel onde serão apreciadas várias construções portantes de Israel em
miniatura. Prosseguiremos ao Kibutz messiânico Yad Hashmona onde conheceremos um
modelo de reprodução da vida rural nos tempos de Cristo feita pela reconstrução dum inteiro
Povo Bíblico. Antes da chegada em Jerusalém visitaremos Emaús. Rápida parada em Belém
antes de ir para o Hotel. Jantar. Hotel em Jerusalem.
25/07 – Jerusalém
Café da manhã. Iniciaremos nossas visitas no Monte das Oliveiras lugar da ascensão de Jesus.
Caminharemos pela estrada de Hosanna até chegarmos ao Jardim do Getsemani e teremos
tempo para oração. Seguiremos ao Monte Sião onde visitaremos o Túmulo do rei Davi e o
Cenáculo, lembrando a Última Ceia de Jesus e a descida do Espírito Santo. A seguir, entrando à
Cidade Murada pela porta de Sião caminharemos pelo bairro judeu até chegar ao Monte
Moriah e o Muro das Lamentações. À tarde, percorreremos o Caminho do Pretório, passando
pelos Litostrotos e tanque de Betesda. Logo, caminharemos pelo Caminho da Cruz até
chegarmos ao Monte Gólgota e o Jardim do Túmulo vazio de Jesus, onde haverá a Ministração
sobre a ressurreição e a Ceia do Senhor, diante do túmulo vazio, demonstrando que Nosso
Redentor vive! Retorno ao hotel e jantar e acomodação. Hotel em Jerusalém.
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26/07 – Jerusalém
As visitas do dia começarão no Museu do Holocausto seguindo ao Museu de Israel onde
conheceremos a maquete de Jerusalém nos tempos de Cristo e a apresentação dos Rolos do
Mar Morto no Santuário do Livro. À tarde, estaremos visitando a parte nova da cidade com um
passeio panorâmico passando por vários pontos de interesse como a Grande Sinagoga, Bairro
de Mea Shearin, dos judeus ortodoxos, antiga fronteira da guerra dos 6 dias em 67,
Universidade hebraica em Jerusalém, Menorah no Knesset (Parlamento) e o candelabro de
Sete Braços – MENORAH – frente à Knesset. Retorno ao hotel e jantar. Hotel em Jerusalém.
27/07 – Jerusalém
Transfer para o aeroporto em Tel Aviv onde embarcaremos de volta ao Rio de Janeiro. Nosso
voo parte as 17:00hrs.
PARTE EUROPA E ISRAEL: USD 3.177,00
Cruzeiro: a partir de USD 1200,00 (cabine interna)
Passagem aérea: a partir de USD 2.150,00

Valor total aproximado por passageiro: USD 6.530,00

Forma de pagamento: Entrada de 25% + saldo em até 06x sem juros.

Hotéis previstos
04 a 08/07 Lisboa: Berna Inn
http://www.bernavipexecutivehotel.com/
08 a 09/07 Veneza: Holiday Inn
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/venice/vcerr/hoteldetail
16 a 18/07 Roma: Hotel Dei Congressi
http://www.hoteldeicongressiroma.com/en
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Voos escolhidos
03/07 TP 074 Sai Rio de Janeiro (GIG) 15:50 chega Lisboa (LIS) 05:35 + 1
08/07 TP 862 Sai Lisboa (LIS) 15:30 chega Veneza (VCE) 19:25
18/07 LY 384 Sai Roma (FCO) 21:55 chega Tel Aviv (TLV) 02:20 + 1 dia
27/07 LY 5161 Sai Tel Aviv (TLV) 17:00 chega Lisboa (LIS) 21:00
27/07 TP 075 Sai Lisboa (LIS) 23:30 chega Rio de Janeiro (GIG) 05:30 + 1 dia
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