Grupo TERRA SANTA - ISRAEL e JORDÂNIA
Saída: 21 Outubro / 2020
Dia 1 : 21/out – quarta - FLORIANÓPOLIS / SÃO PAULO / TEL AVIIV
Apresentação no aeroporto de Florianópolis para embarque com destino a
Tel Aviv.
Dia 2: 22/ out – quinta - TEL AVIV
Chegada, desembarque e traslado ao hotel em Tel Aviv. Hospedagem.

- chegada: 04 Novembro / 2020
Dia 8: 28/ out - Quarta – AMÃ / JERICO/ MAR MORTO
Apos o café da manhã saída a Israel, cruzaremos a fronteira pela ponte
Allenby. Vista do Oasis de Jericó* (Cidade mais antiga do Mundo) visita do
Manancial de Eliseo, vista panorâmica do (Monte da Tentação), Karantal.
Continuaremos em direção ao Mar Morto. Pernoite no Mar Morto.

Dia 3: 23/ out – sexta - TEL AVIV / GALILÉIA
Após café da manhã, partida pela costa com destino a Cesarea Marítima,
Teatro Romano, Ruínas da época das cruzadas e bizantinas. Seguiremos até
a cidade portuária de Haifa onde veremos os Jardins Persas de Bahai, a
Igreja Carmelita de STELLA MARIS, a gruta do Profeta ELIAS. Vista
panorâmica do MONTE CARMEL. À tarde, visita a NAZARÉ, **(Basílica da
Anunciação, Carpintaria de José).
Seguiremos nosso caminho a visitar a Igreja de Canaã da Galiléia “Bodas de
Canaã” – (1º milagre público de Jesus), para chegarmos a nosso hotel na
Galiléia. Jantar e hospedagem.

Dia 9: 29/out - quinta – MAR MORTO
Dia livre no Mar Morto. Pernoite no Mar Morto.

Dia 4: 24/out - sábado - GALILÉIA
Após café da manhã, cruzaremos de barco o MAR DA GALILÉIA ou Lago de
Tiberíads. Visita a um Kibbutz, Sinagoga de CAPERNAUM, cidade de Jesus.
Tabga: Igrejado PRIMADO “Mensa Christi “, Igreja da MULTIPLICAÇÃO dos
pães e dos peixes, ALMOÇO peixe de São Pedro, Monte das Bemaventuranças “Sermão da Montanha”. Regresso ao hotel na Galiléia. Jantar
e hospedagem.

Dia 11: 31/ out - Sábado - JERUSALÉM
Café da manhã e saída até a cidade antiga. Passeio pelas 14 estações da Via
Dolorosa, visitando a Igreja da Flagelação, a Capela da Condenação, o
Calvário e o Santo Sepulcro. Seguiremos através do Bairro Judeu e do Cardo
Romano. Continuação até a cidade nova para visita panorâmica dos
principais pontos de interesse: o Knesset (Parlamento), a Residência
Presidencial, o Teatro Municipal. Visita ao
Museu de Israel onde se encontra o Santuário do Livro e a Maquete da
cidade na época de Jesus. Hospedagem.

Dia 5: 25/out - domingo – GALILÉIA / AMÃ ( Jordânia )
Café da manhã. Saída pela ponte Sheikh Hussein (fronteira Israel/Jordânia)
para a Jordânia. Depois das formalidades de imigração continuação para
Jerash, conhecida como “cidade dos 1.000 pilares”. Visita ao Arco do
Triunfo, ao Hipódromo, ao Teatro romano, ao Templo de Afrodite e ao
Fórum Romano rodeado de 63 colunas jônicas. Continuação para Amã para
hospedagem no hotel.
Dia 6: 26/ out - segunda – AMÃ / PETRA
Café da manhã. Visita panorâmica de Amã, continuação para Madaba para
visita à igreja Ortodoxa de São Jorge, onde se encontra o primeiro mapa em
mosaico da Terra Santa. Continuação para o Monte Nebo para admirar a
vista panorâmica do vale do Jordão e do Mar Morto. Este foi o último lugar
visitado por Moisés. Continuação para Petra. Hospedagem.
Dia 7: 27/ out - terça – PETRA/AMÃ
Café da manhã. Dia inteiramente dedicado à visita de Petra, a famosa
cidade dos Nabateus. Esta maravilha foi escavada na rocha rosa e violeta
entre 300 e 400 a.C. Passagem pelo Túmulo dos Obeliscos e descida pelo
Siq (percurso com mais de 1km de comprimento) até chegar ao famoso
tesouro (Al-Khazneh), monumento colossal decorado com colunas e
esculturas de uma beleza incomparável. Continuação da visita, passando
por vários templos, túmulos reais, teatros e residências romanas. Regresso
ao hotel em Amã para hospedagem.

Dia 10: 30/out – Sexta – MASSADA / BELÉM / JERUSALÉM
Após o café da manhã visitaremos a famosa fortaleza romana, palácio do
REI HERODES e último baluarte dos rebeldes judeus contra o Império
Romano “MASSADA”. Seguiremos pela tarde a Belém para visitar a Basílica
da Natividade, a Gruta de São Jerônimo e a Igreja de Santa Catarina.
Finalizaremos o dia com a bela entrada triunfal a Jerusalém. Pernoite em
Jerusalém.

Dia 12: 01/ nov - Domingo – JERUSALÉM
Café da manhã e saída até o Monte das Oliveiras para uma vista
panorâmica da cidade. Continuação
até o Horto de Getsemani para conhecer a Basílica da Agonia. Visita ao
Muro das Lamentações.
Continuação ao Monte Zión para visitar a Tumba do Rei Davi. Seguiremos
até Ein Karen para visitar o lugar do nascimento de São João Batista. Logo
depois visita ao Museu do Holocausto. Hospedagem.
Passeio noturno: Show de luzes e Som em Jerusalém (incluído)
Dia 13: 02/nov – Segunda – JERUSALÉM
Após café da manhã, Vale de AYALON onde Josué ordenou parar a lua e o
sol; continuando al Vale de “ELA” confronto de DAVID E GOLIAS, saída para
Igreja de EMAUS en Abu Gosh , continuamos pela CASA DE OBED-DOM
onde esteve a Arca da Aliança.
Dia 14: 03/nov – Terça - JERUSALEM / TEL AVIV / SÃO PAULO
Café da manhã, traslado do hotel ao aeroporto Internacional Bem Gurion
( Tel Aviv ) para embarque .
Dia 15: 04/nov – quarta –SÃO PAULO / FLORIANÓPOLIS
Chegada a São Paulo, conexão com voo para Florianópolis.
Fim dos nossos serviços.
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Serviços incluídos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Passagem aérea
Transporte aeroporto/ hotel /aeroporto;
09 noites de hospedagens em ISRAEL
03 noites de hospedagens na JORDANIA
Regime de meia pensão (café da manhã e Jantar)
01 almoço na Galiléia
Travessia de barco no Mar da Galileia
Show LUZES E SOM em JERUSALEM
visitas com guia local em idioma português;
Transporte em onibus de luxo
Entradas nos monumentos especificados no itinerário;
Curto passeio de cavallo em Petra
Taxas hoteleiras, de serviço e GORJETAS
Taxa de saída de Israel
Guia acompanhante AÇORIANA TURISMO

Hoteis previstos:
Cidade

Hotel

Tel Aviv

Dan Panorama

Kibutz

Hagoshrim

Jerusalén

Dan Jerusalem

Amman

Kempinski

Petra

Movenpick Nabatean

Amman

Kempinski

Preço por pessoa em apto duplo ou triplo: USD 4.860,00
Forma de pagamento: em até 10x USD 486,00
(entrada + 09x iguais)
ADICIONAL APTO SINGLE: USD 1.440,00
Preço especial para grupo de no mínimo 20 pessoas.
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Grupo GRANDE TOUR DO MARROCOS
Saída: 01 abril /2020 - chegada: 13 abril 2020
Dia 1-: 01 /abr - quarta – FLORIANOPOLIS / MARRAKECH
Apresentação no aeroporto para embarque com destino a Marrakech

artesanato, depois visita da famosa Jemaa el-Fna Praça com o seu
entretenimento non stop. Acomodação.

Dia 2: 02/abr – quinta - MARRAKECH
Boas vindas e assistência. Transfer para o hotel escolhido. Check-in, jantar e
acomodação.

Dia 8 - 08/abr - quarta - Marrakech-Ouarzazate-Zagora (380 km)
Café da manhã no hotel. Partida para Ait Benhaddou passando por Tizi
N'tichka (2260m de altitude). Visita da famosa kasbah usada para muitos
grandes filmes. Este Kasbah é Património da UNESCO. Tempo livre para
almoço ( não incluído ). Continuação para Zagora cruzando o vale do Draa.
Jantar e acomodação no hotel.

Dia 3 - 03/abr - sexta - Marrakech – Essaouira - Casablanca
Café da manhã no hotel. Partida para Essaouira. Visita desta cidade que já
foi conhecida como a capital dos hippies e que é cheia de história
portuguesa. Uma cidade portuária com os mais antigo porto fortificado no
mundo ainda preservado. Tempo livre para almoço.À tarde, partida para
Casablanca passando pela estrada do Atlântico, com várias paradas em
Oualidia e El Jadida. Ao chegar, visitaa antiga fortaleza da cidade de
Mazagan, que foi construída pelos portugueses e possível visita a Cisterna
Portuguesa. Chegada á Casablanca ao entardecer. jantar e acomodação.
Dia 4 – 04 /abr – sábado - Casablanca – Meknez – Fez (320 km)
Café da manhã no hotel. Visita da Capital Económica: O Mercado Central, o
distrito de Habous, o Palácio Real, a praça Mohamed V, a área residencial
de Anfa e o exterior da Mesquita Hassan II. Partida para Meknes. Tempo
livre para almoço ( não incluído ). Visite Meknes, a capital Ismailia, que tem
as muralhas mais longas em Marrocos (40 km): o famoso portão Bab
Mansour, o Royal Stables e o bairro judeu. Continuação para Fez. Jantar e
acomodação.
Dia 5 - 05/abr – domingo - Fez
Café da manhã no hotel. O dia inteiro é dedicado à visita da capital
espiritual, a medieval Medina, Attarine ou Bou Anania Medersa, a fonte de
Nejjarine, o Moulay Mausoléu Idriss e a Mesquita Karaouine. Tempo livre
para almoço (não incluído ) em restaurante tradicional localizado no
coração da Medina. Tarde, continuação da visita dos souks e Fez Jdid.
Jantar e acomodação no hotel.
Dia 6 - 06/abr – segunda - Fez -> Rabat -> Marrakech (495 km)
Café da manhã no hotel. Partida para a cidade sagrada de Moulay Driss e as
ruínas de Volubilis, a cidade romana. Depois, para Rabat, a visita da Capital
Administrativa do Palácio Real (Mechouar), o Jardim Ouadayas & Kasbah, o
Mausoléu de Mohamed V, a Mesquita da Torre Hassan. Tempo livre para
almoço de peixe (não incluído ) . Continuação para Marrakesh usando o
caminho de alta. Check-in, jantar e acomodação.
Dia7 – 07/abr – terça - Marrakech
Café da manhã no hotel. Visita de dia inteiro a Marrakech, a segunda mais
antiga cidade imperial, chamada “a pérola do sul”. O passeio histórico inclui
o Jardim Menara, os Túmulos Saadianos, o Palácio Bahia, a Koutoubia e o
Museu Dar Si Said, almoço no hotel. Tarde, visita dos souks e bairros de

Dia 9 - 09/abr – quinta - Zagora -Nokob-Tazzarine-Erfoud (300 km)
Café da manhã no hotel. Partida para Tamgroute, visita do Centro de
Cerâmica. Partida para Erfoud, passando por Tansikht e Nkob, é possível
contemplar esplêndidos cenários de vilarejos pre-saharianos e berberes.
Tempo livre para almoço ( não incluído ) em Tazzarine, pequena aldeia
berbere. A tarde, continuação para Erfoud através das aldeias de Alnif e
Rissani, berço da atual Dinastia Alaouites. Jantar e acomodação no hotel.
Excursão 4x4 para as dunas de Merzouga para pôr do sol com jantar e
pernoite no bivouac.
Dia 10 - 10/abr – sexta - Erfoud - Tinghir - Ouarzazate (350 km)
Café da manhã no hotel. Caso a noite anterior tenha sido passada no hotel
em Erfoud, propomos: Partida para Tineghir, visita dos seus magníficos
Canyons de Todra, cujas rochas atingem uma altitude de 250 metros.
Almoço (opcional) em um restaurante localizado no pé dos canyons.
À tarde, partida para Ouarzazate pela estrada dos 1000 Kasbahs passando
por Kalaat M'Gouna e a aldeia de Skoura. Jantar e acomodação no hotel.
Dia 11 - 11/abr – sábado - Ouarzazate – Marrakech
Café da manhã no hotel. Café da manhã no hotel e saída para um city tour
na cidade de Ouarzazate. Continuação para Marrakech. Tempo livre para
almoço ( na incluído ) restaurante em Marrakech. Tarde livre. Jantar e
acomodação no hotel.
Dia 12 - 12/abr – domingo - Marrakech / São Paulo
Café da manhã no hotel. Transfer para o aeroporto de Marrakech.
Dia 13 - 13/abr – segunda - São Paulo / Florianópolis
Chegada a São Paulo, conexão com voo com destino a Florianópolis.
Fim dos serviços!

Serviços incluídos:
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•
•
•
•
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Passagem aérea
Transporte aeroporto/ hotel /Aeroporto
10 noites de hospedagens
Regime de meia pensão (café da manhã e Jantar)
Transporte em onibus com ar condicionado
visitas com guia local em idioma espanhol / português;
Entradas nos monumentos especificados no itinerário
Entrada na MESQUITA HASSAN II
Entrada nos Jardins Majorelles
EXCURSÃO EM 4X4 dunas de Merzouga com Jantar
Guia acompanhante AÇORIANA TURISMO

Hotéis previstos:
Ciudades

Hoteles 5*

Marrakech

Les Jardins de l’agdal & SPA

Casablanca

Movenpick

Fez

Palais Medina & SPA

Zagora

Riad Dar Soufiane

Erfoud

Xaluca Maadid

Ouarzazte

Dar Chamaa

Preço por pessoa:
Em apto duplo .................................... EUROS 3.310,00
Adicional em apto single .................... EUROS 466,00
Forma de pagamento: em apto duplo entrada EUROS 331,00 + 09x EUROS 331,00

Preço especial para grupo de no mínimo 20 pessoas.
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Grupo Navio Odyssey of The Seas
com Miami e Black Friday
Data prevista: 17 Novembro a 30 Novembro /2020

Pacote Inclui:
-Guia Açoriana durante todo o percurso;
-Passagens Florianópolis/Miami/Florianópolis;
-2 Noites de hospedagem em Miami/Fort Lauderdale antes do cruzeiro;
-2 Noites de hospedagem em Fort Lauderdale após o cruzeiro e durante o final de semana da Black Friday!!
-Transfers e City tour em Miami;
-Tour de Compras no Outlet Sawgrass em Fort Lauderdale;
-Cruzeiro de 8 noites no Navio Odyssey of the Seas da Royal Caribbean, visitando Aruba, Curaçao e
Labadee;

Valor do pacote por pessoa:
-Em apartamento duplo (cabine interna) ...............R$ 15.000,00 + taxas
-Em apartamento duplo (cabine com Varanda)......R$ 17.000,00 + taxas
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Grupo Manaus e Cruzeiro pelo Rio Negro
Data prevista: saída:08 agosto2020

retorno :14 agosto /2020

Pacote Inclui:
-Guia Açoriana durante todo o percurso;
-Passagens Florianópolis/Manaus/Florianópolis;
-2 Noites de Hospedagem em Manaus com café;
-Transfers e City tour em Manaus;
-Cruzeiro de 4 noites com sistema All Inclusive e passeios inclusos no Iberostar Grand Amazon.

Valor do pacote por pessoa em apartamento duplo = R$7.000,00 + taxas*
*Taxa de Turismo: R$ 20,00 por pessoa, por noite.
*Taxa de porto:
R$ 120,00 por pessoa.
*Gorjeta (sugerido): R$ 36,00 por pessoa, por noite.
O pagamento das taxas deverá ser feito no check in do navio!!
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