
 

 

 

                            

 
Dia 04 de setembro – PORTO ALEGRE/SÃO 
PAULO/CAIRO – Apresentação no Aeroporto 
Internacional de Porto Alegre onde os representantes 
da Tabor Turismo estarão auxiliando os passageiros 
para embarque com destino ao Cairo, com conexão na 
Europa. 
 
Dia 05 de setembro –  CAIRO  -  Chegada ao Cairo, 
recepção e traslado ao hotel. Restante do dia livre para 
descanso.  Jantar.  
 
Dia  06 de setembro -  CAIRO -   Café da 
manhã. Visita à cidade incluindo: Cairo Antiga, Igreja 
de São Sergio (construída sobre uma cripta onde se 
acredita que a Sagrada Família tenha permanecido 
durante sua fuga ao Egito), Sinagoga de Bem Ezra, 
Cidadela de Saladino (panorâmica) que oferece a 
melhor vista do Cairo, Mesquita de Mohamed Ali 
(Alabastro), Mesquita do Sultão Hassan (obra mestra 
da arquitetura dos mamelucos), Museu do Cairo 
(entrada) e Mercado de Khan El Khalili.  Jantar.  
 
Dia 07 de setembro – CAIRO / MEMPHIS / SAKKARA 
/ GIZE – Café da manhã.  Dia de visita a Memphis, 
visitando as colossais Estátuas de Ramsés II e a Esfinge 
de Alabastro. Em Sakkara, visita a pirâmide do Faraó 
Zozer, pirâmide do Faraó Unas e uma das Mastabas 
(tumbas) dos príncipes. À tarde seguiremos para Gize 
para visita às três pirâmides Quéops, Keffren e 
Miquerinos. Visita a Esfinge e Templo do Vale. À noite, 
passeio pelo Rio Nilo com show típico e jantar a bordo. 
 
Dia 08 de setembro – CAIRO/CANAL DE 
SUEZ/SANTACATARINA/SINAI - Café da 
manhã.  Prosseguiremos a viagem de ônibus 
atravessando o Canal de Suez  chegando 
no Sinai. Chegada e acomodação no hotel.  Jantar.  
 
Dia 09 de setembro - SINAI/EILAT - Na madrugada, 
subida ao Monte Sinai para ver o amanhecer (opcional). 
Retorno ao hotel para o café da manhã e saída para 
Eilat. Resto do dia livre. Jantar. 
 
Dia 10 de setembro – EILAT/ MAR MORTO/JERICÓ/ 
TIBERÍADES –  Café da manhã.  Saída de Eilat com  

 
destino a Tiberíades. Ainda Mar Morto e Jericó para 
avistar o Monte da Tentação. Chegada em Tiberíades no 
final do dia.  Jantar.  
 
Dia 11 de setembro  – MAR DA GALILÉIA / 
CAFARNAUM /TABGA / TIBERÍADES –  Café da 
manhã. Saída para um passeio de barco no Mar da 
Galiléia. Visita a Cafarnaun, Tabga e Primado de Pedro. 
Jantar. 
 
Dia 12 de setembro – TIBERÍADES / MONTE TABOR 
/RIO JORDÃO / TIBERÍADES – Café da manhã.  Subida 
ao Monte Tabor para visita a Basílica da Transfiguração 
e Rio Jordão, onde renovaremos as promessas do 
Batismo.   Jantar.  
 
Dia 13 de setembro – TIBERÍADES / NAZARETH / 
CANÁ DA GALILEIA / JERUSALÉM - Café da 
manhã. Saída de Tiberíades com destino a Jerusalém, 
passando antes por Nazareth, onde visitaremos a 
Basílica da Anunciação e Cana da Galiléia (local do 
primeiro milagre de Jesus, que transformou a água em 
vinho). Chegada em Jerusalém. 
 
Dia 14 de setembro – JERUSALEM – Café da 
manhã. Dia de visita ao Monte das Oliveiras, Igreja da 
Agonia e Pater Noster. À tarde, Muro das Lamentações, 
Cenáculo, Galo Canto e Basílica da Dormição. Jantar. 
 
Dia 15 de setembro – EIN KAREM / BELÉM – Café da 
manhã. Saída para Ein Karem (local onde Maria foi 
visitar sua prima Isabel, ambas grávidas, onde 
permaneceu por 3 meses).  Prosseguiremos viagem para 
Belém com a visita ao local do Nascimento de Jesus. 
Jantar. 
 
Dia 16 de setembro - JERUSALEM –  Café da 
manhã. Pela manhã percorreremos a Via Sacra pelas 
ruas de Jerusalém Antiga à caminho do Calvário. Visita 
a Basílica do Santo Sepulcro.  Tarde Livre. Jantar. 
 
Dia 17 de setembro – JERUSALEM/BRASIL – Café da 
manhã. Em horário oportuno seguiremos para o 
aeroporto de Tel Aviv para embarque com destino ao 
Brasil. 

 

 

 

                               

Egito e Israel 
04 a 17 de setembro 2021 

Dom Adelar (Bispo da Diocese de Cruz Alta/RS) 

 



 
O que inclui: 
Bilhete Aéreo em classe turística 
Hotéis de Cat Tur. Superior com alojamento em quartos duplos. 
Taxas hoteleiras 
Pensão Completa 
Transporte Terrestre em ônibus privativo 
Guia local falando português 
Gorjetas para guias e motoristas 
Seguro viagem 
Translado de chegada e saída em cada cidade 
Kit Viagem: mala de mão, porta voucher, crachá de identificação, máscara e álcool em gel. 
  
O que não inclui: 
Gastos para obtenção do passaporte 
Débito por excesso de bagagem. 
Extra nos hotéis tais como: Telefonemas, bebidas, frigobar, lavanderia. 
Em geral, qualquer outro item não especificado como incluído. 
 


