
 

 

Operadora de Viagem e Turismo 
Rua Cambauba, 633 - Sala 109  
Jd. Guanabara, Rio de Janeiro - RJ 

(21) 3396-3995  |  www.genesisbrazil.com 
contato@genesisbrazil.com 

 
 
 
TURQUIA, EGITO E ISRAEL 
Liderança: Bispo Martinho Lutero 
 

 
 
 
Período Fevereiro 2021 (exceto período de Festas Judaicas) 
 
 
DESCRIÇÃO DO ROTEIRO  
 
1° Dia - RIO DE JANEIRO/ SÃO PAULO: 
Apresentação no aeroporto do Galeão 3 horas antes da decolagem para procedimentos de check-in com o 
auxílio da nossa equipe da Genesis Brazil, pegaremos o voo para São Paulo com Conexão para Istambul/Cairo. 
 
2° Dia - SÃO PAULO/ISTAMBUL: 
Trâmites de imigração e alfândega, transfer para o hotel em Istambul, jantar e pernoite. 
 
3° Dia - ISTAMBUL:  
Café da manhã e Tour de um dia pela cidade, Yerebatan Saray (cisterna), Mesquita Azul, Santa Sofia, Túmulo 
de Suleyman, Grand Baazar e um mini cruzeiro (dura 1 hora) pelo Estreito de Bósforo. Retorno para o hotel 
para Jantar e pernoite.  
  
4° Dia - ISTAMBUL/CAIRO: 
Café da manhã e check-out do hotel em direção ao aeroporto para pegarmos um voo para o Cairo. Trâmites 
de imigração e alfândega, transfer para o hotel, check-in, Jantar e pernoite. 
 
5° Dia - CAIRO: 
Iniciamos nosso dia conhecendo o 
Novo Museu do Egito,   à necrópole de Gizé, formada pelas Pirâmides de Keops, Kefren e Mecerinos, a Esfinge 
e o Templo do Vale “não inclui a entrada na pirâmide. Fábrica de papiro, Volta ao hotel. Jantar no Rio Nilo 
incluso e pernoite. 
 
6° Dia- CAIRO/SANTA CATARINA/TABA: 
Café da manhã no hotel, saída para a península do Sinai (terrestre) via túnel de Ahmed Hamdy por debaixoo 
do canal de Suez passando de África a Asia. Visita a Ayun Musa ou nas fontes de Moisés (Mara), após saída 
para a cidade de Santa Catarina onde teremos ministração no pé do Monte Sinai. De lá seguiremos para para 
Taba na orla do golfo de Aqaba. 
Jantar e pernoite no resort. 
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(Subida ao Monte Sinai opcional, os que desejarem subir, após o jantar deverão sair por volta das 21:30 na 
recepção do hotel e viajarão 3 horas até o Monte Sinai). Descendo do Monte 3 horas de viagem de volta com 
dia livre no Resort. (Deverão chegar por volta das 13:30 os que tiverem subido o Sinai). 
 
7° Dia-TABA: 
Dia livre no resort em frente ao Mar Vermelho. 
Café da manhã e Jantar no hotel. Almoço não incluso na faixa de 10 dólares. 
 
8º Dia TABA/ISRAEL: 
Café  da manhã e saída em direção a fronteira com Israel, travessia e continuação passando pela  moderna 
cidade de Eilat, após visitaremos o cenário das antigas minas do Rei Salomão no Parque de Timna, onde 
veremos a réplica do Tabernáculo do Deserto. Iremos em direção 
as Fontes de Ein Gedi onde Davi se refugio. Logo após iremos ao Sítio Arqueológico de QUMRAN onde viviam 
a comunidade dos essênios que nos deixaram em seus pergaminhos as cópias mais antigas dos textos da 
Bíblia. Check-in e pernoite em Hotel em frente ao Mar Morto.  
 
9° Dia - MAR MORTO/TIBERÍADES: 
Café da manhã e banho no Mar Morto ponto mais baixo do mundo, onde teremos tempo livre para banho 
nas famosas águas, que tem a maior concentração de sal do mundo e onde ninguém afunda. Check-out Hotel. 
Visitaremos o Museu do Bom Samaritano, logo após iremos ao local do  Batismo original(Qser al Yahudi). 
Seguiremos em direção a Jericó cidade mais antiga do mundo onde visitaremos a Fonte de Eliseu, o Sicomoro 
de Zaqueu e as ruinas das antigas muralhas. Fonte de Gideão, Monte Carmelo.  Check-in no Hotel em 
Tiberíades com Jantar e pernoite.  
 
10° Dia - GALILÉIA:  
Café da manhã e check-out. 
Passeio de barco no Mar da Galiléia. Cafarnaum, Monte das Bem Aventuranças. 
Após visitaremos o local de batismos (Yardennit) no Rio Jordão. (Batismos nas Águas e Renovação dos Votos 
Batismais). Seguiremos para Nazaré Village, Nazaré (Basílica da Anunciação), Caná da Galiléia (Cerimônia de 
Renovação das Alianças, Monte do Precipício (Vista para o Vale do Armagedom). Jantar e Pernoite no hotel 
e Jerusalém. 
 
11° Dia - Jerusalém:  
Subiremos nos Rampart Walks (Porta de Jaffa) que é um passeio por cima dos Muros de Jerusalém, 
Seguiremos para Betânia(Alzaria) para visitarmos o Túmulo de Lazaro, Depois visitaremos o Museu(Santuário 
do Livro) onde se encontram os Manuscritos do Mar Morto Originais, Depois Iremos no Museu Terras da 
Bíblia(Bible Lands Museum), após partiremos para Belém onde visitaremos a Igreja da Natividade e o Campo 
dos Pastores e almoçaremos no restaurante ao lado do Campo dos Pastores chamado Grotto. . 
         
12° Dia - Jerusalém:  
Subiremos Para o Mirante do Monte Scopus e de lá para Alto do Monte das Oliveiras onde visitaremos a 
Igreja da Ascenção onde a tradição diz que foi o local onde Jesus ascendeu aos céus diante de seus discípulos. 
Logo após teremos tempo para explicação e fotos na vista para a Cidade Antiga no alto do Monte das 
Oliveiras, Desceremos a pé o Monte das Oliveiras e visitaremos a Igreja Dominus Flevit local onde Jesus 
chorou sobre Jerusalém, já na parte do Getsemani visitaremos a Basílica da Agonia(Igreja de Todas as 
Nações), e visitaremos o Jardim do Getisemani, logo após teremos um período de 50 minutos no Jardim do 
Getisemani em local reservado para oração. Logo depois desceremos o Vale do Cedrom e veremos o Pilar de 
Absalão e os outros túmulos alí presentes. 
Visitaremos a Cidade de Davi, passaremos pelo Tunel de Ezequias e terminaremos no Tanque de Siloé. 
Visitaremos o Monte Sião, Tumúlo de Davi, Cenáculo. 
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Retorno para o hotel para jantar e sairemos a noite para o Show das Luzes no Museu da Torre de Davi 
 
13° Dia - Jerusalém: 
Pela manhã bem cedo iremos para o Monte Moriá(Monte do Templo ou Esplanada das Mesquitas. Logo 
depois passaremos pelo Bairro Judaico, e veremos a Menorá de Ouro e a Grande Sinagoga de 
Jerusalém(Hurva) de lá iremos para o Instituto do Templo, Almoço no Bairro Judaico. Depois iremos no Muro 
da Lamentações, logo depois seguiremos para o Túnel do Muro andar na pavimentação original da época de 
Jesus. Sairemos e visitaremos o Tanque de Betesda e faremos a Via Dolorosa tradicional e Igreja (Litostrotos) 
pavimentação original) terminaremos na Igreja do Santo Sepulcro. De lá  seguiremos para o Jardim do 
Túmulo pela porta de Damasco, onde teremos tempo para contemplar o Túmulo vazio e celebraremos Santa 
Ceia e ministração. Fecharemos com o Museu amigos de Sião.  
 
14° Dia Jerusalem/Tel Aviv: 
Visitaremos Joppe (se o voo não for de madrugada e o horário nos permitir). Transfer para o Aeroporto Tel 
Aviv para Istambul com conexão para São Paulo. 
 
15° Dia - Rio de Janeiro: 
Chegada no Aeroporto Internacional de Guarulhos 
onde pegaremos a conexão para o Rio de Janeiro( Aeroporto Tom Jobim), fim de nossos serviços. 
  
 

FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS. 

Favor notar: A ordem das visitas pode ser alterada de acordo com horários de funcionamento ao publico, 
condições climáticas ou de segurança e feriados religiosos, mas principalmente devido aos horários de 
partida e chegada dos vôos, esta informação é fundamental para a confecção final do programa.  
  
 
Baseados nos seguintes hotéis 

• Cairo: Barcelo Pyramids ou similar 
• Taba: Tulip Taba ou similar 
• Mar Morto: Group Rates Dead Sea Tourist Sup. (Oasis/Hod/Leo Club) 
• Jerusalem : Group Rates JLM - Tourist Sup (Park/Royal/Shalom) 
• Tiberias: Group Rates Tiberias Tourist Sup. (P.Galil/Leo Tib/R.Plaz)  
• Istambul: Barin Hotel 3 estrelas ou similar. 

 
PACOTE: USD 4.120.00 
 

ü Adulto pagante                                                        USD 4.120.00  
ü Suplemento para apartamento single                USD    960.00  
ü Criancas de 0 a 1 ano e 11 meses                        USD    672.00 
ü Criancas de 2 anos e a 11 anos e 11 meses       USD  3.999.00 

 
OS PREÇOS INCLUEM: 

• Aéreo com taxas de embarque inclusas; 
• Israel, Egito  e Turquia com passeios e guia de fala português; 
• Regime de meia pensão nos hotéis (café da manhã e jantar); 
• Recepção com assistência no aeroporto na chegada e partida; 
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• Traslados na chegada e saída e de acordo ao itinerário; 
• Entradas a sítios de visita e monumentos segundo o itinerário; 
• Seguro saúde (maiores de 70 anos têm um suplemento de USD 30 no seguro); 

Despacho de 1 mala de ate 23kg, e dentro da cabine 1 mala de mao de ate 10kg 
• Kit Viagem Genesis Brazil; 
• Acompanhante Genesis durante toda viagem; 
• Gorjetas de guias e motoristas  

 
 
OS PREÇOS EXCLUEM: 

• Almoços e bebidas em Israel 
• Despesas pessoais 
• Transporte e guia no dia livre.  
• Custo do aluguel da bata para batismo no Yadernit. 
• Tudo que não estiver descrito nos itens inclusos. 

 
 
IMPORTANTE: As novas regras das companhias aéreas para grupos permitem APENAS 1 mala grande de 
ate 23 kg para ser despachada e 1 mala pequena de mão de ate 10 kg. Todo e qualquer excesso de bagagem 
ou malas extras serão custeadas pelo cliente no ato do check in. 
 
*ROTEIRO SUJEITO A ALTERAÇÕES!! 
Favor notar: A ordem das visitas pode ser alterada de acordo com horários de funcionamento ao publico, 
condições climáticas ou de segurança e feriados religiosos, mas principalmente devido aos horários de 
partida e chegada dos voos, esta informação é fundamental para a confecção final do programa.  
 
 


