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Grupo: Bnei Noach 
Data: 01 a 08 de Maio de 2023 
  

Itinerário 
 

30/04 – Saída do grupo - Encontro no Aeroporto de Guarulhos para 
o Aeroporto Internacional de Tel Aviv.  

 Transfer in para o hotel e jantar 

01/05 – Chegada em Israel. Transfer in e jantar no hotel. 

02/05 – Café da manhã e saída para o Kotel (Muro das Lamentações), 

Almoço no Shopping Malcha e ida a Chevron (visita ao túmulo de 
Abraham, Yitzchak e Yaacov, os patriarcas do povo judeu. Visita ao 
túmulo de Rachel (matriarca do povo judeu) e jantar no hotel. 

03/05 –  Visita ao Kotel, à cidade velha de Jerusalém, à sinagoga 
Ruchvá, rua do Cardo e ao Museu do Templo. Compras no bairro 
ortodoxo de Geula. 

04/05 – Visita a Masada e banho no Mar Morto.  

05/05 – Após café da manhã saída para o Norte, visita ao Merkaz 
haCabalá, ao túmulo do Arizal e demais Tsadikim, à fábrica de velas 
artesanais e à praça dos artistas. 

Tour pela cidade velha de Safed com visita às sinagogas locais. 

06/05 – Shabat – sem motorista 

Tour pela fortaleza de Safed. Almoço em casas de rabinos. Palestra e 
havdalá no hotel. 

07/05 – Saída para o centro, visita à réplica do 770 em Kfar Chabad 
(aldeia Chabad). Museu da Diáspora. 

08/05 – Dia livre. Checkout e transfer para o aeroporto. 

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 voos, esta informação 
é fundamental para a confecção final do programa.  



 
A proposta está baseada nos seguintes hotéis ou SIMILARES:  

Hotel Destino Check-in Check-out Noites Pensão 

Jerusalem Gate ou similar Jerusalem 01.05.2023 05.05.2023 4 H/B 

Ruth ou similar Safed 05.05.2023 07.05.2023 2 H/B 

Grand Beach ou similar Tel Aviv 07.05.2023 08.05.2023 1 H/B 

*Os hotéis acima mencionados estão pendentes a disponibilidade no momento da 
reserva 
 



Masada e Mar Morto

 

 

A Caravana irá visitar Matsada, uma 
fortaleza que fica próxima ao mar morto! 
Você terá a oportunidade de caminhar por 
estruturas antigas e fascinantes de 
descobertas arqueológicas, e terá uma 
bela paisagem para tirar fotos e se inspirar. 
Além disso, o grupo passará a tarde no 
próprio mar morto, e poderão se banhar lá! 

 

 



 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

Encontro com renomados rabinos de Israel 
 

 
 

 
 

 

 



 

 
 

 

 
 

 



Nossos preços incluem: 
● 7 noites de hotel em meia pensão. Iniciando com jantar e terminando com café da manhã. 
● Traslados de chegada e saída grupal (caso o grupo tenha mais de um voo, deve-se 
suplemento). 
● 6 dias com Transporte de luxo com ar condicionado e WI-FI free, capacidade de 1 bagagem + 1 
mala de mão por pessoa  
● Maleteiros nos hotéis. 
● 6 dias com guia licenciado em português. 
● Entradas nos pontos turísticos de acordo com o itinerário. 
● Diploma de Peregrino do Ministério do Turismo. 
● Mapas, chapéus e presentes da Genesis Tours.  
 
 
Nossos preços não incluem: 
● Gorjetas – nossa sugestão:  
Guia - US$ 6-8, Motorista - US$ 3-5 por pessoa por dia;  
Aeroporto (US$ 2 por pessoa), Restaurantes (10% -12%) e hotéis (US$ 2 por pessoa por hotel). 
● Voos internacionais. 
● Água mineral. 
● Almoços ou qualquer outra comida, a exceção das acima mencionadas. 
● Auriculares. 
● Taxas de aeroportos, fronteiras e visados. 
● Gastos pessoais. 
● Seguros médicos e de viagem. 
● Testes PCR e Sorológico.  
 
Política de cancelamento: 

Para evitar gastos de cancelamento, a reserva deve ser cancelada até 60 dias 


