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Programa

1 a 12 de maio

1 de maio (Sexta) - LISBOA (OU PORTO) / BRUXELAS / TEL AVIV
Comparência no aeroporto de partida 120 minutos antes do voo. Assistência nas formalidades de embarque e partida
com destino a Bruxelas pelas 12h55 do Porto e 13h50 de Lisboa Chegada cerca das 16h10/17h30 mudança de avião

Israel e Jordânia

com destino a Bruxelas pelas 12h55 do Porto e 13h50 de Lisboa. Chegada cerca das 16h10/17h30, mudança de avião
e continuação para Tel Aviv cerca das 18h45. Chegada pelas 00h10, assistência e transporte para o Hotel Rimonim
Optima Tower 4* em Ramat Gan. Alojamento.

2 de maio (Sábado) - TEL AVIV / CESAREIA MARÍTIMA / HAIFA / SÃO JOÃO DO ACRE / NAZARÉ
Pequeno-almoço. Em hora a combinar, saída do hotel para visita panorâmica de Tel Aviv, sua marginal, o antigo
bairro de Jaffa, local desde sempre referenciado na Bíblia e considerado um dos portos mais antigos do mundo, e
monumento a Jonas e a Baleia. Partida em direção a norte, pela costa do mar Mediterrâneo. Visita à Caesarea
Marítima que foi a capital dos Governadores Romanos… Teatro Romano, o Cardo Bizantino, a Fortaleza dos
Cruzados e o Aqueduto. Continuação para a bonita cidade portuária de Haifa, construída sobre o Monte Carmelo e
onde se encontra o Mosteiro Carmelita de Stella Maris, local famoso pela história bíblica da elevação do Profeta
Elías ao Cé Visita ao Templo Bahai com os se s esplêndidos jardins persas Contin ação para São João do AcreElías ao Céu. Visita ao Templo Bahai, com os seus esplêndidos jardins persas. Continuação para São João do Acre,
que foi a capital do Império Cruzado de Jerusalém, e eternizada no cinema em alguns filmes famosos. Almoço
durante o percurso. Travessia da região da Galileia e chegada a Nazaré. Jantar e alojamento no Hotel Golden Crowne
4* ou similar.

3 de maio (Domingo) - NAZARÉ / MAR DA GALILEIA / NAZARÉ
Pequeno-almoço. Em hora a informar, partida em direção a Canã e visita à Igreja que nos lembra o primeiro milagre
de Jesus - a transformação da água em vinho. Continuação até ao Monte das Bem Aventuranças onde Jesus proferiu
o Sermão da Montanha e donde se pode admirar uma magnífica paisagem sobre o “Mar da Galileia”. Em seguida,
passeio de barco pelo Lago de Genazaré, recordando o momento bíblico em que Jesus caminhou sobre as águas e
acalmou a tempestade. Visita às margens do lago Tabgha que é o local do milagre da Multiplicação dos Pães e
P i d P i d d P d C f id d d i i S d P d ó l f il d BíbliPeixes e do Primado de Pedro e Cafarnaum, cidade onde vivia a Sogra de Pedro, o apóstolo, facto ilustrado na Bíblia,
para apreciar as ruínas de uma Sinagoga e a Igreja octogonal de São Pedro. Almoço incluído durante o percurso.
Regresso ao hotel, jantar e alojamento.

4 de maio (Segunda) - NAZARÉ / JERASH / AMMAN
Pequeno-almoço. Em hora a combinar, saída via Ponte Sheihk Hussein, um dos pontos de fronteira entre Israel e
Jordânia. Partida para Jerash que foi uma das Decápolis Romanas: visita das ruínas, Teatro, Fórum, a bela Avenida
das Colunas e o Templo de Zeus. Após a visita de Jerash, a viagem prossegue para Amman, a Capital do Reino
Hashemita da Jordânia. Almoço incluído durante o percurso. Antes de chegar ao hotel visita panorâmica da cidade de
Amman. Jantar e alojamento no Hotel Grand Palace 4* ou similar.j

5 de maio (Terça) - AMMAN / MADABA / KERAK / PETRA
Pequeno-almoço. Em hora a informar, saída em direção a Madaba, pela estrada do rei, conhecida por ser uma das
mais velhas rotas de comércio do mundo com cerca de 322 km ao longo da espinha dorsal montanhosa da Jordânia.
Durante o percurso, paragem para visita à igreja bizantina do Monte Nebo de onde Moisés avistou a Terra Prometida
e próximo do qual se desenrolou o episódio bíblico da Torre de Babel. Chegada a Madaba, antiga cidade moabita
conhecida como a Cidade dos Mosaicos pelas suas belíssimas coleções de mosaicos bizantinos. Especial destaque
para o mais antigo mapa da Terra Santa, que se encontra no interior da igreja grega ortodoxa de São Jorge. Almoço.
Continuação até Kerak e visita do seu castelo que remonta ao tempo das cruzadas. Continuação até Petra. Chegada
ao Hotel King`s Way 4* ou similar. Jantar e alojamento.

6 de maio (Quarta) - PETRA
Pequeno-almoço. Saída para visita de dia inteiro de Petra, a “Cidade Rosada”, a qual foi Capital do Reino Nabateu
no séc. III a.C. e que está construída toda ela na encosta das montanhas. Caminhada em direção ao “Siq”. Visita ao
“Khazneh“ - Tesouro esculpido em pedra rosada, a Via Romana, o Teatro Romano, a Tumba Coríntia e o Palácio da
Tumba. Almoço. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

7 de maio (Quinta) - PETRA / WADI RUM / EILAT / MAR MORTO
Pequeno-almoço. Saída em direção ao deserto de Wadi Rum onde faremos um passeio de 2 horas em Jeep pelo
deserto, conhecido como o deserto do Lawrence da Arábia. Após passagem pela fronteira entre a Jordânia e Israel,
paragem para almoço. Continuação até Eilat, visita desta estância balnear do Mar Vermelho, e continuação da
viagem até ao ponto mais baixo da terra - o Mar Morto cerca de 400m abaixo do nível do mar Chegada ao Hotelviagem até ao ponto mais baixo da terra o Mar Morto, cerca de 400m abaixo do nível do mar. Chegada ao Hotel
Leonardo Privilege 4* ou similar e atribuição de quartos. Jantar e alojamento no hotel.
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8 de maio (Sexta) - MAR MORTO / JERICÓ
Pequeno-almoço. No Mar Morto, como o próprio nome indica, a ausência de vida é total devido à grande
concentração de sal (o mar mais salgado do mundo) e outros minerais das suas águas. Mas é precisamente esta
elevada percentagem de sais que lhe confere poderes curativos, reconhecidos desde o tempo do Rei Herodes. Durante
a manhã, será tempo de lazer, para banhos e desfrutar das cálidas águas deste mar e das propriedades particulares das
suas lamas. Almoço. De tarde, saída para visita de Masada, cidade símbolo da resistência do povo Hebraico. Das
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suas muralhas obtém-se uma vista panorâmica soberba sobre o Mar Morto. Continuação para Jericó. Jantar e
alojamento no Hotel Oasis 4* (ex-Intercontinental).

9 de maio (Sábado) - JERICÓ / BELÉM / JERUSALÉM
Pequeno-almoço no hotel e saída para visita panorâmica de Jericó. Após a visita, partida em direção a Belém (na
Palestina) para visitar a Basílica e Gruta da Natividade e o Campo dos Pastores. Almoço durante as visitas.
Continuação da viagem em direção a Jerusalém. Jantar e alojamento no Hotel Grand Court 4* ou similar.

10 de maio (Domingo) - JERUSALÉM
Pequeno-almoço. Dia inteiramente dedicado à visita de Jerusalém, cidade antiga. Visita ao Muro das Lamentações,
esplanada do Templo (Mesquitas de Omar e El Aksa - não é permitida a entrada), Monte Sião, Cenáculo, Túmulo do
Rei David e Igreja da Dormição. Almoço durante a visita. Jantar e alojamento no hotel.

11 de maio (Segunda) - JERUSALÉM / TEL AVIV
Pequeno-almoço. Saída para visita ao novo museu de Yad Vashem (museu do Holocausto) e à parte moderna da
cidade. Almoço incluído. Tarde livre. Jantar e transporte para o aeroporto.

12 de maio (Terça) - TEL AVIV / BRUXELAS / LISBOA (OU PORTO)
Formalidades de embarque e partida em voo regular SN Brussels com destino a Bruxelas, cerca das 01h20. Chegada
pelas 05h00, mudança de avião e continuação da viagem até Porto ou Lisboa, cerca das 11h00 ou 11h25,
respetivamente. Chegada pelas 12h25 ao aeroporto do Porto e 13h10 ao aeroporto de Lisboa.
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Preços para sócios efetivos e auxiliares (cônjuge, filhos e enteados enquanto estudantes):
Quarto Duplo (x2): € 1.995,00; Suplemento Single: € 560,00.

Preços para outros sócios auxiliares:
Quarto Duplo (x2): € 1.995,00; Suplemento Single: € 560,00.

Custos

Os preços incluem:
 Passagem aérea Lisboa / Tel Aviv / Lisboa, via Bruxelas, em voos regulares SN Brussels;
 Transporte aeroporto / hotel / aeroporto com assistência;
 10 noites de alojamento em hotéis de 1ª categoria (equivalente a 4*), incluindo o pequeno-almoço diário;
 Pensão completa incluindo: 10 almoços em restaurantes locais e 10 jantares nos hotéis;
 Todas as visitas mencionadas no itinerário em autocarro privativo;
 Guia local em português ou espanhol;
 Entradas de acordo com itinerário;
 Bagageiros - 1 mala por pessoa;
 Guia-Acompanhante OásisTravel durante toda a viagem;
 Bolsa de documentação contendo informação sobre a viagem e os locais a visitar;
 Taxas de aeroporto, segurança e combustível assim como taxas de fronteira de Israel e Jordânia (total 
aproximado de €157 à data de 10.10.2015, sujeitos a reconfirmação);
 Seguro de viagem VIP;
 Taxas hoteleiras, de serviço e IVA em vigor à data.

Os preços não incluem:
. Quaisquer serviços que não se encontrem devidamente mencionados no presente programa, e extras efetuados durante 
a estadia, tais como bebidas às refeições, telefonemas, lavagem de roupa, etc;, ç , , g p , ;
. Visto de entrada na Jordânia (desde que os nomes sejam fornecidos com um mês de antecedência à viagem); Isenção 
de visto para Israel (cidadãos portugueses).

NOTA: Obrigatório Passaporte válido pelo período mínimo de 6 meses após a data da viagem.

Os débitos serão efetuados em 7 prestações nos dias 24 abril, 25 maio, 25 junho, 24 julho, 25 agosto, 25 setembro 
e 24 outubro.

Desistências:
Depois de confirmada a inscrição pelo Clube, as desistências terão um custo mínimo de € 50,00, a título de Taxa de
Reserva, eventualmente acrescida dos custos que nos forem exigidos pelo Operador Oasis Travel, caso não se consigaReserva, eventualmente acrescida dos custos que nos forem exigidos pelo Operador Oasis Travel, caso não se consiga
substituição em tempo útil.

Inscrições reabertas e limitadas até às 24h00 de 27 de março.
A 31 de março, informaremos os Associados cujas inscrições forem consideradas.

Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp.
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Diversos

Clube Millennium bcp não se responsabiliza por danos pessoais ou materiais que possam ocorrer com qualquer dos 
participantes durante esta viagem.
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