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PROPOSTA ROMA, EGITO E ISRAEL MARÇO 2021/ 
IGREJA BATISTA ÁGAPE - PR. ROBERTO DE SÁ 

 
 Roteiro: 

 
15/03-1º DIA – Embarque aeroporto de Guarulhos voo decola as 16:05hs com destino a Roma.  

 

16/03-2° DIA – Chega em ROMA as 07:15hs da manhã. Decola para para o Cairo às 12:25. Chega no Aeroporto 
Internacional do Cairo as 16:25hs, assistência por parte dos nossos representantes e trâmites de vistos. Check 

in hotel e descanso. 
 

17/03-3º DIA – Após o café da manhã no Hotel. Iniciamos nossas visitas conhecendo à necrópole de Gizé, 

formada pelas Pirâmides de Keops, Kefren e Miquerinos, a Esfinge e o Templo do Vale. Não inclui a visita ao 
interior da pirâmide.  Transfer para o hotel.  Jantar no Nilo e pernoite no Cairo. 

 
18/03-4º DIA - Fontes de Moises / Santa Catarina: Café da manhã no hotel, saída para a península do Sinai 

(terrestre) via túnel de Ahmed Hamdy por debaixo do canal de Suez passando de África a Ásia. Visita a Ayun 
Musa ou as fluentes de Moisés (Mara), após a visita, saída para Taba onde hospedaremos num resort as margens 

do mar Vermelho. Depois do jantar, no horário combinado, saída com o grupo para a península do Sinai.  

 
19/03-5º DIA - Santa Catarina/ Monte de Moisés / Taba  

De madrugada saída para o Monte Moisés e o Monte Sinai (Monte Horeb) 2285m de altura, onde o profeta Moisés 
recebeu de Deus as tábuas das leis, enquanto o povo hebreu acampava no pé do monte. De cima do monte 

podemos ver o amanhecer e o Monte de Santa Catarina- a cúpula mais alta da península - 2637m. Após a descida, 

retorno ao hotel de pouso para o café da manhã e na hora prevista saída até a cidade de Taba, na orla do golfo 
de Aqaba, para tempo livre e descanso no resort. Jantar e pernoite em Taba. 

 
20/03-6º DIA - Taba/ Eilat:  Café da manhã no hotel, seguiremos para a fronteira Egito/Israel. Entrada em 

ISRAEL (Aleluia!!!). Visita ao Parque Nacional de Timina, onde visitaremos a réplica do tabernáculo construído 

por Moises. Subida até a região do Mar Morto, ponto mais baixo do mundo prosseguimento da viagem até Jericó, 
atualmente dentro do território da Autoridade Palestina, onde visitaremos a fonte de Elizeu, a figueira brava de 

Zaqueu, o coletor de impostos que se debruçou nela para ver a passagem de Jesus pela cidade e Monte da 
Tentação, para onde Jesus foi levado durante sua provação. Pernoite no mar morto. 

 
21/03-7º DIA – Galiléia:  Café da manhã no hotel, manha de descanso e aproveitamento do SPA do resort no 

mar morto. 

Sairemos para almoço e subida para Galileia. Visitaremos Monte Carmelo, onde o profeta Elias conseguiu invocar 
a presença de Deus e vencer a disputa com os profetas de Baal. Pernoite em Tiberíades. 

 
22/03-8º DIA – Galiléia  -Após o café da manhã, partiremos até a região da Galileia onde visitaremos o Monte 

das Bem Aventuranças, Cafarnaum, e Tabgha local onde aconteceu a primeira multiplicação de pães e peixes. 

No período da tarde após o almoço iremos ao Yardenit, local de batismo no Rio Jordão, nas mesmas águas onde 
João Batista batizou Jesus. Após faremos o passeio de barco pelo Mar da Galiléia No final do dia, retorno ao hotel, 

jantar e descanso.  
 

23/03-9º DIA – Galiléia – Jerusalém:  Após café da manhã, saída para a Cesaréia de Filipe, cidade construída 
pelo rei Herodes que funcionou como capital da província da Judéia na época de Jesus e onde morava o 

procurador romano Pôncio Pilatos.  Partida da Galileia para Jerusalém. Visitaremos a Fonte de Gideão (Ein Harod), 
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lugar onde o SENHOR escolheu os 300 valentes que iam para a guerra contra os midianitas, liderados por Gideão. 

Entrada Triunfal Jerusalém  

 
24/03-10º DIA –Jerusalém: Iniciaremos o dia com a visita a Esplanada do templo, Tanque de Betesda. Túmulo 

de Lázaro em Betânia, Belém, o campo dos pastores e a Igreja da Natividade. Após o almoço visitaremos a Cidade 
de David e passaremos pelo Túnel de Ezequias, Casa de Caifás. A tarde visitaremos o Museu do Holocausto e o 

Amigos de Sião. Jantar e pernoite em Jerusalém. 

 
25/03-11º DIA – Jerusalém: Iniciaremos com a visita ao Monte das Oliveiras onde lembraremos a ascensão de 

Jesus e o cenário de Jerusalém em que Jesus chorou pela cidade. Chegada ao Horto do Getsêmani, onde teremos 
tempo para oração entre as oliveiras mais antigas do Vale do Cedron. Seguiremos pela Via dolorosa e 

finalizaremos a manhã com uma linda ceia no Jardim do Tumulo onde concretizou a ressurreição de Yeshua. Pela 
tarde iremos caminhar pela cidade velha, muro das lamentações e conheceremos o Instituto do Templo que é 

"Museu", "Instituto de investigação" e "Centro Educacional" dedicado aos dois Templos em Jerusalém e ao futuro 

Terceiro Templo, que será construído no Monte do Templo de acordo com a tradição judaica. Jantar e pernoite 
em Jerusalém. 

 
26/03-12º DIA – Jerusalém: Saída do hotel em direção a Tel Aviv. Translado até o aeroporto internacional de 

Ben Gurion voo decola as 08:05hs com destino a ROMA. Chegada em Roma as 08:05hs, city tour pela cidade 

com visitas ao Coliseu, Prisão do apostolo Paulo e Basílica de São Pedro no Vaticano. Saída para embarque para 
o Brasil voo decola as 22:05hs. 

 
27/03-13º DIA – Chegada no Aeroporto Internacional de Guarulhos em São Paulo as 06:25hs. 

 
FIM DOS NOSSOS SERVICOS 

 

Roteiro sujeito a alterações sem aviso prévio!!! 
Favor notar: A ordem das visitas pode ser alterada de acordo com horários de funcionamento ao público, 

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. 

  
Dados bancários para depósito da entrada:  
Banco Itaú (341) – Ag: 0370 - C/C: 11408-4,   
Bradesco (237) - Ag: 1699 -  C/C: 70791-0 e   
Caixa Econômica Federal (104)- Ag: 0215 – C/C 1804-3 Op: 003 
Favorecido: Genesis Tour Operadora de Viagem e Turismo Ltda. CNPJ: 20.105.853/0001-03  
*Favor enviar o comprovante do depósito (a inscrição só será efetivada mediante pagamento da entrada e envio do 
comprovante).  

 

 

  

 

VALOR 

DO 
PACOTE 

PARCELAS 
 VALOR DAS 

PARCELAS  

cartao de credito                      
(será passado 45 

dias que 
antecede o 

embarque) 

10 parcelas 

sem juros no 
cartao 

PAGAMENTOS A PARTIR DE JUL 20 
 $             

3.696,00  7 
 $                    

356,57  
 $                       

1.200,00  
 $                     

120,00  

PAGAMENTOS A PARTIR DE AGO 20 
 $             

3.696,00  6 
 $                    

416,00  
 $                       

1.200,00  
 $                     

120,00  

PAGAMENTOS A PARTIR DE SET 20 
 $             

3.696,00  5 
 $                    

499,20  
 $                       

1.200,00  
 $                     

120,00  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Museu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Templo_em_Jerusal%C3%A9m
https://pt.wikipedia.org/wiki/Terceiro_Templo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Monte_do_Templo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Judaica
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PAGAMENTOS A PARTIR DE OUT 20 
 $             

3.696,00  4 
 $                    

624,00  
 $                       

1.200,00  
 $                     

120,00  

PAGAMENTOS A PARTIR DE NOV 20 
 $             

3.696,00  3 
 $                    

832,00  
 $                       

1.200,00  
 $                     

120,00  

PAGAMENTOS A PARTIR DE DEZ 20 
 $             

3.696,00  2 
 $                 

1.248,00  
 $                       

1.200,00  
 $                     

120,00  

PAGAMENTOS A PARTIR DE JAN 21 
 $             

3.696,00  1 
 $                 

2.496,00  
 $                       

1.200,00  
 $                     

120,00  

PAGAMENTOS A PARTIR DE FEV 21 
 $             

3.696,00  0 
 A VISTA   

 
 
OS PREÇOS INCLUEM: 

• Aéreo internacional a partir do aeroporto do Rio de Janeiro com taxas de embarque inclusas; 

• Israel 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; 

• 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; 
 
OS PREÇOS EXCLUEM: 

• Almoços e bebidas em Israel 

• Despesas pessoais 

• Transporte e guia no dia livre.  

• KIT BATISMAL – TOALHA E BATA EM YADERNIT (10$ SUJEITOS A ALTERACOES) 

• Tudo que não estiver descrito nos itens inclusos. 
 
 
Informações importantes:  
• Brasileiros precisam de visto para o Egito, mas não se preocupe, nós providenciaremos.  

• O seu passaporte deverá ter validade de no mínimo 6 meses entre a data do retorno da viagem e o vencimento do 
passaporte.  
• O Egito exige vacina contra febre amarela. A vacina precisa ser tomada pelo menos 10 dias antes da viagem. Você 
precisará do certificado internacional de vacinação emitido pela Anvisa. Sem este certificado você não conseguirá embarcar 
para o Egito.  
• Se você vai viajar sozinho(a), sua hospedagem será compartilhada com outra pessoas. Caso tenha interesse em 
se hospedar em quartos individuais, solicite ao nosso comercial os valores do suplemento individual.  
 
Instruções para Inscrição:  
• Entre em contato conosco para verificar a disponibilidade de lugares e fazer a sua inscrição. Nunca deposite a 
entrada sem primeiro ter certeza existem vagas. Não fazemos reserva. Somente o pagamento da entrada e envio do 
comprovante garantirão o seu lugar.  
Contatos: e-mail: vendas@genesisbrazil.com ou comercial@genesisbrazil.com - Telefone: (21)3396-3995 - Celular: (21) 9 
7986-0431 (21) 9 8207-2228 (21) 9 9994-9123 / WhatsApp  
• Cada passageiro deverá preencher a ficha de inscrição e enviar para a Genesis Brazil, juntamente com a cópia das 
páginas 2 e 3 do passaporte, cópia da Identidade, CPF e o comprovante do depósito da entrada.  
• Ao recebermos os documentos, enviaremos o contrato, que deve ser impresso em duas vias, preenchido e 
assinado pela pessoa responsável pelo pagamento da viagem e uma cópia deve ser devolvida para nós o mais rápido 
possível. Lembre-se de ficar com outra cópia para qualquer necessidade de consulta. Enviar uma cópia do RG e CPF da 
pessoa responsável pelo pagamento, caso não seja o viajante.  

mailto:vendas@genesisbrazil.com
mailto:comercial@genesisbrazil.com
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• Toda a documentação poderá ser digitalizada e enviada para Genesis Brazil, por e-mail, de preferência, ou pelo 
WhatsApp.  

 
 
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.  
 
 
 

 


