
 

 

 

CAMINHOS DE SÃO PAULO 

ISRAEL, TURQUIA E ITÁLIA 

 
  

DE 09 A 24 DE SETEMBRO DE 2015 
ASSOCIAÇÃO PRÓ OBRAS SOCIAIS DA PARÓQUIA DA BOA VIAGEM  



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1º dia - 09/09 - Quarta-feira - Belo Horizonte / Guarulhos / Tel Aviv.  
Em horário marcado, concentração à Rua Sergipe, 186 (atrás da igreja da Boa Viagem) para verificação de documentação e 
embarque em ônibus de turismo, com destino no Aeroporto de Confins. -  Embarque com destino ao aeroporto de 
Guarulhos-SP. - À noite, embarque com destino a Israel. Noite a bordo.  
 
2º dia - 10/09 - Quinta- feira - Chegada a Tel Aviv, Israel. 
- Trâmites de chegada e de segurança para entrada em Israel - Traslado para o hotel - acomodação e jantar no hotel.  
 
3º dia - 11/09 - Sexta- feira - Tel Aviv / Jaffa / Cesárea Marítima / Haifa / Acre / Tiberíades 
Após o café da manhã, breve visita à cidade de Tel Aviv / Jaffa - Seguindo pela costa, viagem até Cesárea Marítima, com 
visita ao teatro romano, à cidade cruzada e ao aqueduto - A seguir, viagem até Haifa, com visita ao Mosteiro Carmelita de 
Stella Maris e ao Monte Carmelo, com vista panorâmica dos jardins persas, do Templo Bahai e do porto na baía de Haifa - 
Continuando, viagem até Acre, cidade cruzada, com visita às fortificações medievais - Término do dia na Galileia, com 
acomodação e jantar em hotel de Tiberíades. 
 
4º dia - 12/09 - Sábado – Tiberíades / Região do Mar da Galileia / Caná da Galileia / Nazaré / Tiberíades 
Após o café da manhã, passeio de barco no Mar da Galileia, como na época de Jesus - Visita ao monte das Bem 
Aventuranças, lugar do Sermão da Montanha de Jesus - Viagem para Tabgha, lugar da multiplicação dos pães e dos peixes - 
Cafarnaum, local da antiga sinagoga e da casa de São Pedro - via Tiberíades, para Caná da Galileia, local do 1º milagre de 
Jesus, com a renovação dos votos matrimoniais - A seguir, viagem à Nazaré, com visita à Basílica da Anunciação e à 
carpintaria de José - Jantar no hotel de Tiberíades.  
 
5º dia -13/09 - Domingo - Tiberíades / Yardenit / Vale do Jordão / Jerusalém 
Após o café da manhã, visita a Yardenit - Rio Jordão, local do batismo de Jesus por João Batista - Bênção nas águas do Rio 
Jordão - Viagem pelo Vale do Jordão até Jerusalém - Entrada triunfal, com especial oração no Monte Scopus - Do Monte 
Scopus, trajeto até o Monte das Oliveiras - Panorâmica da Cidade - Visita à Capela da Ascensão, e à igreja do Pater Noster, a 
Getsêmani, e à Basílica da Agonia. Acomodação e jantar no hotel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

6º dia - 14/09 - Segunda- feira - Jerusalém / Belém / Emaús / Jerusalém 
Após o Café da manhã saída para uma viagem até Belém*. Visita à Igreja da Natividade, Gruta do Nascimento, Capela de São 
Jerônimo e de São José (missa). No retorno a Jerusalém.  Visita ao Muro das Lamentações e vista da Explanada do Templo. 
Via Dolorosa, Igreja do Santo Sepulcro, Monte Sião, Cenáculo (lugar da última ceia), a Abadia da Dormição. Seguiremos até 
Emaús. Visita e retorno para Jerusalém. Jantar no hotel – Jerusalém. 
 
7º dia -15/09 - Terça- feira – Jerusalém / Massada / Mar Morto 
Após café da manhã, viagem pelo deserto da Judéia até a fortaleza de Massada - Visita à sensacional obra de mais de 2000 
anos, erguida pelo Rei Herodes, palco de momento dos mais dramáticos da história do Povo Judeu - Tempo livre para 
proveito das águas medicinais do Mar Morto, a região de Sodoma da Bíblia - Acomodação e jantar em hotel junto ao Mar 
Morto. 
 
8º dia - 16/09 - Quarta- feira - Mar Morto - Aeroporto Ben Gurion - Istambul. 
À hora marcada, traslado ao aeroporto Ben Gurion, em Tel Aviv - Embarque com destino a Istambul - Turquia –  
Chegada, recepção e translado ao hotel - Acomodações e jantar. 
 
9º dia - 17/09 - Quinta- feira - Istambul. 
Após café da manhã, visita à Praça do Hipódromo, à Basílica de Santa Sofia, à Mesquita Azul - Almoço em restaurante 
próximo - Sequência de visitas: ao Palácio de Topkapi e ao Grande Bazar (maior mercado coberto do mundo com milhares 
de lojas) - Retorno ao hotel e jantar. 
  
10º dia - 18/09 - Sexta-feira - Istambul. 
Após café da manhã, visita às muralhas da parte antiga da cidade de Constantino” e ao Bazar das Especiarias - Cruzeiro de 1 
hora pelo Bósforo - Almoço em um restaurante local -Passagem para o lado asiático da cidade, com visita ao Palácio de 
Beylerbevi, palácio de verão da família Otomano, e ao Morro da Camlica - Retorno ao hotel e jantar. 
  
11º dia - 19/09 - Sábado - Istambul - Capadócia. 
Após café da manhã, traslado ao aeroporto local para embarque com destino à Capadócia - Chegada, trâmites e passeio 
pela região fascinante por suas paisagens lunares, formadas durante séculos, sobre a grossa e macia camada de lava 
esculpida pelos vulcões próximos – Traslado ao hotel – Acomodação e jantar. 
  
12º dia - 20/09 - Domingo - Capadócia.  
Antes do amanhecer, saída para um lindo e inesquecível passeio de balão (OPCIONAL) com um pequeno café na recepção e, 
após a descida, um brinde à grande aventura - Retorno ao hotel para café da manhã - Visita ao Vale das Chaminés das Fadas, 
local dos mais exóticos e admiráveis do mundo. A seguir, visita ao Vale dos Monges (Pasabag) e aos pinaculos em forma de 
cogumelos - Após o almoço, visita ao museu aberto de Goreme, local dos restos das rochas das igrejas cristãs antigas. 
  
13º dia - 21/09 - Segunda-feira - Capadócia - Efesus.  
Após café da manhã, saída para o aeroporto, com embarque para Izmir - Viagem para Efesus, cidade greco-romana, antiga 
capital da Ásia Menor e uma das melhores e mais conservadas cidades da Antiguidade – Visita ao Templo de Adriano, ao 
Templo de Trajano, ao Teatro, à Biblioteca de Celso e à Casa da Virgem Maria, onde teria vivido os seus últimos anos de 
vida - Acomodação e jantar no Hotel em Izmir. 
 
14º dia - 22/09 - Terça-feira - Izmir - Istambul - Roma. 
Após café da manhã, traslado até o aeroporto para embarque com destino a Roma (conexão em Istambul) - Chegada, 
recepção e saída para um city tour em Roma (Coliseu, Arco de Constantino, Circo Máximo, Termas de Caracala, Fórum 
Romano e outros) - Na parte da tarde, visita às Catacumbas de São Sebastião e às principais fontes de Roma (Fontana de 
Trevi, Praça Navona, Praça da Espanha) - Acomodação e jantar no hotel. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

15º dia - 23/09 - Quarta-feira - Roma. 
Após café da manhã, “audiência” com o Papa, na grande praça da Basílica de São Pedro - À tarde, visita ao Vaticano, 
acompanhados de guia local - Tempo livre para compras - Retorno ao hotel. Acomodação e jantar. 
  
16º dia - 24/09 - Quinta - feira - Roma - São Paulo - Belo Horizonte. 
Após café da manhã, tempo livre - Em horário marcado, traslado para o aeroporto, com embarque de retorno ao 
Brasil - Chegada a Belo Horizonte, com fim da viagem. 
 
Fim dos nossos serviços! 
 

 
 
Valores por pessoa em apartamento duplo ou casal: 
 
- Com o mínimo de 30 passageiros inscritos: EURO 4.290,00 + taxas de embarque valor informado até 30 dias da data de 
embarque. 
- A viagem, de início, está projetada com a participação de 30 adesões, caso a viagem tenha apenas 25 participantes, haverá um 
adicional de EURO 160,00. 
- Inferior a 25 passageiros: a viagem não será realizada, será reembolsado valor total exceto U$ 150,00 por passageiro. 
- Todos os valores se referem a apartamentos duplos ou casal. 
- Valor suplementar para ocupação individualizada de apartamento individual: EURO 1030,00 
  
 
Valores incluem: 
 
- Bilhete Aéreo, em classe econômica, conforme roteiro, 
- Hotéis de primeira categoria e turística superior (3* e 4*), 
- Regime de alimentação: Meia pensão (Café da manhã e jantar), 
- Ônibus de turismo de luxo com ar condicionado, 
- Trechos aéreos internos Capadócia / Izmir / Istambul, 
- Guias falando português ou espanhol, 
- Todos os passeios e visitas mencionados no roteiro, 
- Traslados dos aeroportos e vice-versa, 
- Gorjetas a Maleteiros (1 mala por pessoa) motoristas e guias locais. 
- Guia acompanhante durante toda viagem da Estevestur Viagens, 
- Seguro de viagem Travel Ace Europa (cobertura 30.000 Euros). 
 
 
Valores não Incluem: 
 
- Adicional para passageiros com mais de 70 anos de idade para cobertura de seguro de viagem adicional obrigatório. 
- Qualquer serviço que não esteja expressamente mencionado na programação,  
- Taxas de embarque (aproximadamente 110,00 euros), 
- Documentação ou vistos para a viagem, 
- Passeios locais opcionais, 
- Extras de caráter pessoal (telefone, gorjetas, lavandaria, refeições servidas nos apartamentos, etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Formas de Pagamento 
 
- No ato de inscrição: pagamento mínimo de 1.000,00 Euros (ao câmbio do dia), a título de inscrição e necessário às primeiras 
despesas da viagem; pode ser pago em boleto, transferência bancária ou cheque. 
 
- Parcelamento sem juros no boleto bancário, cujo último pagamento deverá ocorrer até 30 dias antes da data de embarque da 
viagem, convertidos em reais ao câmbio do dia de cada pagamento. 
 
- Pagamento no Cartão de Crédito 25% de entrada + saldo em até 9 vezes no cartão de crédito (Taxa de Cartão de crédito 5%). 
 
 
Passageiros compartilhando apartamento: 
 
- As reservas de passageiros são em quarto duplo, caso o passageiro pretenda ficar em apartamento individual, deverá pagar 
valor adicional que garante o apartamento individual em todo roteiro. 
 
- Cada passageiro deverá informar qual o passageiro com quem quer compartilhar seu apartamento ou caso não tenha 
companhia caso exista outras pessoas sozinhas serão compartilhados com as mesmas sendo estipulado pela organização da 
viagem mediante as vagas e passageiros inscritos disponíveis.
 
Informações complementares: 
 
 - Cada passageiro(a) deverá identificar com quem quer compartilhar a ocupação do apartamento nos hotéis em todo circuito. 
Nesta impossibilidade, ficará a cargo da administração da viagem a indicação de um companheiro (a) de quarto. 
 
- Cada passageiro deverá portar-se de mala ou bagagem em condições de serem transportadas por si próprio. Evitar o porte 
de mais de uma mala, o que poderá acarretar ônus extra por ocasião dos embarques. 
 
- Passageiros portadores de dificuldades físicas (cadeirante, dependente de auxílio de terceiros e outros) deverão se inscrever 
com a garantia de acompanhante e responsável em todo percurso da viagem, sem o que não estará garantida a sua inscrição. 
 
 
 
 
 
 

 
Belo Horizonte 08/11/2014 

       
_____________________________________________ 

VITOR MANUEL SILVA ESTEVES 
Diretor Executivo 

 


