
                            

 

  

BLOQUEIO – SEGUINDO OS PASSOS DO MOISES 
  

Período da viagem: de 08 de FEVEREIRO a 26 de FEVEREIRO 

 
 

O PACOTE INCLUI: 
 

 Passagem aérea TURKISH Linhas Aéreas Porto Alegre / Cairo // Tel Aviv / Porto 
Alegre com franquia de 32 kilos; 

 Assistência nas Fronteiras ou Aeroportos e traslados ao hotel ou aos 
Aeroportos; 

 Hospedagem nos hotéis escolhidos de acordo com o programa; 
 Cruzeiro com pensão completa no Rio Nilo; 

 Em Cairo somente com café da manhã no hotel.  
 Hospedagem com meia pensão em Petra, Amãe Santa Catarina; 

 Meia pensão em Jerusalem; 
 Traslados em Israel com motorista em inglês. 

 Visitas e entradas aos lugares citados no programa; 
 Guia em português durante as visitas no Egito e Israel. Guia em português na 

Jordânia para mínimo de 06 pessoas; 
 Seguro Viagem GTA EUROMAX com cobertura de 50 mil dólares por todo o 

período; 
 

ITINERARIO AÉREO: 

 
 

Cia Voo Saída Chegada Origem Destino

 

4995 08 Fev 18:30 08 Fev 20:15 PORTO ALEGRE (POA) SAO PAULO (GRU) 

 

16 09 Fev 05:15 09 Fev 22:30 SAO PAULO (GRU) ISTANBUL (IST) 

 

692 10 Fev 01:30 10 Fev 02:50 ISTANBUL (IST) CAIRO (CAI) 

 

793 26 Fev 05:15 26 Fev 08:30 TEL AVIV YAFO (TLV) ISTANBUL (IST) 

 

15 26 Fev 10:25 26 Fev 18:20 ISTANBUL (IST) SAO PAULO (GRU) 

 

5333 26 Fev 21:45 26 Fev 23:40 SAO PAULO (GRU) PORTO ALEGRE (POA) 



                            

 

  

ITINERARIO DIA A DIA 
08/02 Sábado 
Saída de Porto Alegre no voo direto a Europa, com Turkish TAP com destino a EGITO. 
Encontro três horas antes da saída do voo. 
 
09/02 | Domingo - Cairo 
Chegada ao aeroporto do Cairo com assistência em espanhol no aeroporto por 
nosso representante, antes do controle de passaportes. Traslado ao hotel e 
hospedagem. 
 
10/02 Dia | Segunda  - Cairo | Luxor (café da manhã) 
Café da manhãno hotel. Dia livre ou possibildiade de voar direto a Luxor pela manhã 
ou realizar a visita opcional de dia inteiro a cidade do Cairo, que inclui: O museu de 
arte faraônica, a Citadela de Saladino com sua Mesquita de Alabastro, o Bazar de 
Khan el Khalili e o Bairro Copta. À tarde, traslado ao aeroporto do Cairo para 
embarque com destino a Luxor. Chegada e traslado para a embarcação. Jantare 
noite a bordo. 
 
11/02 Dia | Terça -  Luxor | Esna (café da manhã, almoço, jantar) 
Café da manhã no barco. Visita aos Templos de Luxor, Karnak e a necroupolis de 
Tebas: Vale dos Reis, Templo funerário de Hatshepsut conhecido como Deir El-
Baharieos colossos de Mêmnon. No horário programado navegaremos para Esna. 
Após cruzarmos o bloqueio de Esna, navegaremos até Edfu. Noite a bordo.  
 
12/02 Dia | Quarta - Esna | Edfu | Kom Ombo (café da manhã, almoço, jantar) 
Café da manhã no barco.Chegada a Edfu, visita ao Templo de Edfu dedicado ao 
deus Horus.  Navegamos até Kom Ombo para visitaro Templo de Kom Ombo, o 
único dedicado a duas divinidades: O deus Sobek com cabeça de crocodiloeo deus 
Horus com cabeça de falcão. Navegação até Assuão. Noite a bordo. 
 
13/02 - Dia | Quinta - Assuão  (café da manhã, almoço, jantar) 
Café da manhã no barco. Saída pela manhã para um passeio de feluca (típicos 
veleiros egípcios) pelo Nilo para admirar uma vista panorâmica do Mausoléu de 
Agha Khan, da Ilha Elefantina e do Jardim botânico. Em seguida,visita na represa de 
Assuãoe o Templo de Philae. Noite a bordo.  
 
14/02 - Dia | Sexta  - Assuão  | Cairo (café da manhã)  
Café da manhã no barco e desembarque. Excursão opcional (não incluída) aos 
famosos Templos de Abu Simbel. Vôo com destino para o Cairo.  À noite, passeio 
opcional (não incluído) com jantar buffet e espetáculo no barco pelo Nilo. 
Retornoao hotel e hospedagem. 
 
15/02 Dia |Sábado -  Cairo (café da manhã)                                                      
Café da manhã no hotel. Saída para conhecer as três Pirâmides de Giza, a eterna 
Esfinge e o Templo do Vale (não inclui entrada no interior de uma Pirâmide).Tarde 
livre ou visita opcional (não incluída) a necrópolede Sakkara e a cidade de Mênfis, 
capital do império antigo. À noite visita opcional (não incluída) ao espetáculo de luz 
e som das pirâmides. Retorno ao hotel para hospedagem. 
 
16/02 Dia I Domingo - Cairo I As fontes de Moises l Santa Catarina (café da 
manhã, jantar) 



                            

 

  

Café da manhã no hotel. Saída até a península do Sinai via túnel de Ahmed Hamdy 
por baixo do Canal de Suez, passando da África para a Ásia. Visita a Ayun Musa ou 
as “Fontes de Moisés” (Mara) e continuaremos até a cidade de Santa Catarina.  
Chegada no hotel para jantar e hospedagem. 
 
17/02 Dia l Segunda - Santa Catarina | O Monte de Moisés | Petra (café da 
manhã, jantar) 
Café da manhã no hotel. De madrugada, saída para o Monte de Moisés ou Monte 
Sinai (Monte Horeb) a 2.285m de altura, onde o profeta Moisés recebeu de Deus as 
tábuas da lei. Em cima do monte, será possível ver o amanhecer e o monte de 
Santa Catarina, o cume mais alto da península com 2.637m. Ao descer do monte, 
visitaremos o monastério de Santa Catarina (se possível) situado a 1.570m de altura 
com suas muralhas impressionantes construídas entre os anos 527 e 565 por ordem 
do imperador Justiniano no lugar bíblico da “Sarça Ardente”. O monastério tem o 
nome de Santa Catarina, mártir alexandrina morta no ano de 395, cujo corpo 
transportado por anjos seria descoberto cinco séculos depois em cima do monte que 
levou seu nome. Esse monastério é a menor diocese do mundo e o mais antigo 
monastério em atividade. A sua biblioteca possui os manuscritos mais antigos do 
mundo depois do Vaticano. Voltaremos ao hotel para o café da manhã e no horário 
previsto, saída para a fronteira onde deixaremos o Egito. Após os tramites normais 
de checagem de passaporte, traslado até a fronteira de Arava da Jordânia para 
novos procedimentos usuais de checagem de passaporte e entrada na Jordânia. 
Hospedagem no hotel. 
 
18/02 Dia l Terça - Petra | Amã (café da manhã, jantar) 
Café da manhã no hotel. Saída até a Cidade Rosa, famosa capital dos Nabateus e 
reconhecida como uma das Maravilhas do Mundo no ano de 2007. Conheceremos 
os monumentos esculpidos nas rochas mais importantes e representativos dos 
Nabateus, como a Tumba dos Obeliscos, o Siq (cânion de 1km de comprimento) 
onde no final se desvenda o impressionante e conhecido “Tesouro” (Al Khazneh), a 
rua das colunas, as tumbas de cores e tumbas reais. Viagem para Amã. 
Hospedagem no hotel.  
 
19/02 Dia l Quarta - Amã | Madaba | Nebo | Allenby | Jerusalém (café da manhã 
e Jantar) 
Café da manhã no hotel. Saída para Madaba, mais conhecida como a “Cidade dos 
Mosaicos”, que se encontra somente a 30 km da capital jordaniana. Ali visitaremos a 
igreja de São Jorge, onde foi encontrado o mapa mosaico mais antigo que se 
conhece da Terra Santa, datado do ano de 571 D.C. Em seguida, visitaremos o 
Monte Nebo, lugar de suma importância histórica e bíblica, pois foi o último lugar 
visitado por Moisés e de onde o profeta pôde apreciar a Terra Prometida na qual ele 
nunca chegaria a entrar. Seguiremos até a fronteira de Allenby e Após os 
procedimentos de checagem de passaportes, entrada em Israel e viagem para 
Jerusalém. Jantar e hospedagem no hotel. 
 
20/02 Dia |Quinta - Tour opcional ao Mar Morto e Massada (café da manhã) 
Café da manhã no hotel. Dia livre ou opcional ao Mar Morto(não incluído) 
Aos que escolherem o passeio opcional: Após o café da manhã, subida por 
teleférico a Massada – última fortificação dos judeus em sua luta contra os romanos. 
Visita ás escavações, o palácio de Herodes e a Sinagoga. Vista panorâmica do 
Campo Romano e do Mar Morto. Se o clima permitir, teremos tempo livre para 
desfrutar nas famosas águas salgadas do Mar Morto e suas lamas medicinais. 
Jantar e hospedagem no hotel. 



                            

 

  

 
21/02 Dia |Sexta - Cidade Moderna | Ein Kerem | Belém (café da manhã e jantar) 
Café da manhã no hotel. Saída para uma visita panorâmica na cidade moderna de 
Jerusalém. Visita ao Santuário do Livro no Museu de Israel, onde estão expostos os 
manuscritos do Mar Morto e a maquete que representa a Cidade de Jerusalém nos 
tempos de Jesus. Passagem panorâmica pela Universidade Hebraica de Jerusalém 
até chegar ao Museu do Holocausto (Memorial Yad Vashem). Em seguida, viagem 
até Ein Kerem para visitar os Santuários da Visitação de Maria, a sua Prima Isabel e 
São João Batista. À tarde, viagem para Belém com visita à Igreja da Natividade, 
Gruta do Nascimento, Capelas de São Jerônimo e São José. Retorno a Jerusalém. 
Jantar e hospedagem no hotel. 
 
22/02 Dia | Sábado - Monte das Oliveiras | Cidade Antiga | Monte Sião (café da 
manhã e jantar) 
Café da manhã no hotel. Saída até o Monte das Oliveiras para uma panorâmica da 
Cidade Santa amuralhada e descida até o Getsemani para conhecer a Basílica da 
Agonia. Saída até a Cidade Antiga para visita ao Muro Ocidental (Muro das 
Lamentações), seguindo pela Via Dolorosa até chegar na Igreja do Santo Sepulcro. 
Em seguida, caminhada até o Monte Sião para visitar a Tumba do Rei David, 
Cenáculo (Sala da Última Ceia) e a Abadia da Dormição. Jantar e hospedagem no 
hotel. 
 
23/02 Dia | Domingo Vale do Jordão | Safed | Monte Tabor (café da manhã, 
jantar) 
Café da manhã no hotel. Saída até o Monte Tabor para visitar a Basílica da 
Transfiguração. Seguiremos para Yardenit, lugar tradicional de batismo no Rio 
Jordão. À tarde continuaremos até Safed para visitar suas encantadoras ruelas e 
suas sinagogas. Safed é a cidade da Cabala, vertente mística do judaísmo.  
Hospedagem no hotel. 
 
24/02 - Dia |Segunda Nazaré | Região do Mar da Galileia (café da manhã, jantar) 
Café da manhã no hotel. Saída até o Monte das Bem-Aventuranças, cenário do 
Sermão da Montanha. Visita a Tabgha, lugar da multiplicação dos Pães e dos 
Peixes e em seguida visita a famosa Cafarnaum com sua antiga Sinagoga e Casa 
de São Pedro. À tarde, visitaremos Cana da Galiléia até Nazaré para uma 
emocionante visita a Basílica da Anunciação e a Carpintaria de José. Jantar e 
hospedagem no hotel. 
 
25/02-  Dia |Terça -  Acre | Haifa | Cesareia | Tel Aviv (café da manhã) 
Café da manhã no hotel. Saída até a cidade de Acre para visitar a antiga Fortaleza 
dos Cruzados e em seguida viagem até Haifa para visitar o monastério Carmelita de 
Stella Maris e do Monte Carmelo ter uma vista panorâmica da baía de Haifa e dos 
Jardins Baha´i. Saída até Cesareia para visitar o Teatro Romano e a Fortaleza dos 
Cruzados. Viagem até Tel Aviv pela costa mediterrânea para uma breve visita de 
Jaffa e Tel Aviv. Hospedagem no hotel. 
 
26/02 Dia |Quarta - Saída de Tel Aviv 
Café da manhã no hotel. Em horário determinado, haverá o traslado para o 
Aeroporto. Fim dos serviços. 
 
 
 
 



                            

 

  

LISTA  DE HOTEIS: CATEGORIA TURISTA SUPERIOR : 
 

CAIRO BARCELO OU OASIS OU SIMILAR 
BARCO PRINCESS SARAH OU SIMILAR 

STA CATARINA CATHERINE PLAZA OU MORGAN LAND OU SIMILAR 
PETRA PQUATTRO OU SIMILAR 

AMMAN GRAND PALACE OU SIMILAR 
JERUSALÉM LEONARDO OU GRAND COURT OU SIMILAR 

GALILÉIA LEONARDO OU SIMILAR  
TEL AVIV GRAND BEACH OU LEONARDO ART OU SIMILAR  

 
VALORES POR PESSOA  

 
 

ROTEIRO 
 

 
VALOR EM SINGLE 

 
VALOR EM DUPLO 

 
VALOR EM TRIPLO 

 
SEGUINDO OS PASSOS DE 

MOISES 

 
USD 5900.00 

ENTRADA R$ 4720 + 9X 
R$ 2100.00

 
USD 4800.00 

ENTRADA R$ 3850 + 9X 
R$ 1706.00

 
USD 4750.00 

ENTRADA R$ 3800 + 
9X R$ 1688.00

 
 Acrescentar USD 490.00 de taxas de embarque por pessoa a serem pagas na entrada. 

 
IMPORTANTE: 

** Normalmente o Check in nos hotéis é liberado a partir das 14hrs e o Check out se encerra às 
11hrs. 

** Taxas de saída em Taba, Israel a Jordânia, Jordânia a Israel e visto para o Egito por pessoa, 
a se pagar no destino. 

***  Não inclui gorjetas aos guias 3$ e motoristas 2$ por dia por pessoa, a se pagar no destino 
(exclusivo para o cruzeiro). 

*** Valores base ao cambio de 4,00 no dia 18/03/2019. 

 Forma de pagamento:  

- A vista 4% de desconto 

- Entrada de 20% + 09 x sem juros nos cartões Visa e Máster. 

- Entrada de 20% + 08x no boleto bancário (sujeito a aprovação bancaria). 

Documentos: 

 Passaporte com validade mínima de 06 meses na data do embarque em excelente estado de 
conservação excelente estado de conservação e com menos de 10 anos de emitido 

 Visado de Jordania e egito ( pago localmente). 

Estamos à disposição para maiores esclarecimentos, 




