
fim deste dia memorável, poderemos dar um mergulho nas águas carregadas 
de minerais do Mar Morto. Dali seguiremos para nosso hotel em Jerusalém 
para jantar e descansar.

29 de outubro - Belém e Jerusalém
Em Belém, visitaremos a Igreja da Natividade construída sobre a caverna onde 
Jesus nasceu (Mateus 1:18-25) e visitaremos o Campo dos Pastores, onde 
os anjos pela primeira vez proclamaram as Boas Novas. Subiremos ao Monte 
Sião, onde iremos ao Cenáculo, reverenciado como o local da Última Ceia 
(Marcos 14:12). Visitaremos também a igreja de São Pedro em Gallicantu e 
a casa do Sumo Sacerdote Caifás, onde Jesus foi detido após sua prisão (Mt 
26: 57). Se as condições permitirem, caminharemos pelo Monte do Templo. 
A visita às escavações do Muro do Sul do Templo, incluindo os Passos de 
Ensino e o Muro das Lamentações são imperdíveis. Retornaremos ao hotel 
em Jerusalém para jantar e descansar.

30 de Outubro - Jerusalém
Subiremos ao Monte das Oliveiras como Jesus fez e desfrutaremos de uma 
vista magnífica da “Cidade Dourada” de Jerusalém, incluindo o Monte do 
Templo e a Cúpula da Rocha. Visitaremos a Igreja de Todas as Nações e o 
Jardim do Getsêmani (Mt 26:36-44). Continuaremos nossa jornada para o 
tanque de Betesda, onde Jesus realizou um de seus milagres no sábado (João 
5:1-31). Cantaremos hinos de louvor na Igreja de St. Anne para experimentar 
sua acústica extraordinária. Visitaremos a Fortaleza Antônia de Herodes, 
onde Jesus apareceu diante de Pôncio Pilatos (Lucas 23:1) e seguiremos 
os passos de Cristo na Via Dolorosa (“a Via Sacra”). Terminaremos o dia 
no Jardim do Túmulo onde teremos um serviço de comunhão inesquecível. 
Retornaremos ao hotel em Jerusalém para jantar e pernoitar.

31 de outubro – Embarque no seu Cruzeiro
Seremos trasladados do nosso hotel em Jerusalém para o porto de Haifa para 
embarcar no Rhapsody of the Seas da Royal Caribbean

1 a 7 de novembro – Cruzeiro pelo Mediterrâneo no Rhapsody of the Seas

8 de novembro – Desembarcaremos em Barcelona e dali voltaremos para 
casa.

23 de outubro – Partida de São Paulo ou New York 

24 de outubro – Chegada a Tel Aviv
Desembarcaremos em Tel Aviv, onde seremos recebidos no aeroporto por 
um membro da nossa operadora de turismo. Dali seremos transferidos para 
nosso hotel em Netanya onde jantaremos e pernoitaremos.

25 de outubro – Cesareia e Jope
Visitaremos o Aqueduto e Teatro Romano em Cesaréia, centro importante do 
cristianismo primitivo (Atos 10) onde Paulo esteve preso por dois anos (Atos 
23:33). Visitaremos a antiga cidade portuária de Jaffa (Jope) de onde Jonas 
tentou fugir para Társis e o mesmo lugar onde Salomão desembarcou os 
cedros do Líbano usados na construção do Templo. Jope foi o local do milagre 
da ressurreição de Tabita (Atos 9:36-43) e a casa de Simão, o curtidor, em 
cujo telhado Pedro teve a visão que o levou a ver o cristianismo além dos 
limites de Israel (Atos 10:9-16). Chegaremos ao nosso hotel em Tiberíades 
para jantar e descansar.

26 de outubro - Mar da Galileia
Navegaremos pelo Mar da Galileia onde teremos um momento inesquecível 
de adoração. Visitaremos Cafarnaum, centro do ministério de Jesus e 
visitaremos a sinagoga construída no local onde Jesus ensinou (Mateus 4:13, 
23). Contemplaremos o cenário do “Sermão da Montanha” no Monte das 
Bem-Aventuranças (Mateus 5-7). Visitaremos a Igreja dos Pães e dos Peixes 
em Tabgha, local tradicional da alimentação dos 5.000 (Lucas 9:10-17). 
Passaremos pela Capela do Primado, onde Pedro professou sua devoção três 
vezes a Cristo ressuscitado (João 21). Em Magdala, que já foi o lar de Maria 
Madalena, visitaremos uma sinagoga do século I recentemente descoberta. 
Passaremos a experiência de Jesus sendo batizado por João Batista no rio 
Jordão. Teremos nosso jantar e descanso no mesmo hotel em Tiberíades.

27 de outubro - Nazaré, Caná, Monte Carmelo, Megido e Beit Shean
Visitaremos a Capela das Bodas Franciscanas em Caná, local do primeiro 
milagre de Jesus. Dali seguimos para Nazaré, para visitar a casa de sua 
infância (Mateus 2:23). Continuaremos nossa jornada para o Monte Carmelo, 
onde Elias derrotou os profetas de Baal (1 Reis 18). Andaremos pelas 
escavações de Megido (Armagedom) para ver um dos sítios arqueológicos 
mais importantes de Israel. Visitaremos as ruínas de Beit Shean onde os 
corpos de Saul e seus filhos foram expostos em seus muros após serem 
mortos em batalha (I Sam. 31: 10,12). Beit Shean também é conhecido 
por ter o teatro romano antigo mais bem preservado de Israel. Visitaremos 
também a Fonte de Gideão (Ein Harod), onde ele escolheu seu exército de 
300 observando como eles bebiam das fontes (Jd. 7). Retornaremos ao hotel 
em Tiberíades para jantar e descansar.

28 de outubro - Jericó, Qumran, Massada e Mar Morto
Deixaremos nosso hotel em direção a Jericó (a cidade mais antiga do mundo) 
e visitaremos as ruínas da antiga cidade conquistada por Josué (Js 6:1, 2 
e 20). Dali veremos o local tradicional da Tentação de Jesus (Mt 4:1-11). 
Continuaremos até Qumran, local da descoberta dos Manuscritos do Mar 
Morto. Desfrutaremos de uma visita à intrigante Masada, a espetacular 
fortaleza no topo da montanha construída por Herodes que mais tarde se 
tornou a trágica resistência final da rebelião judaica contra os romanos. Ao 

por pessoa para o Holy Land Tour, entre em contato com Liz 

Casanova em   301-221-5153 ou via e-mail em 
travelescape2sea@gmail.com 

para preços e opções de cabine no cruzeiro no Mediterrâneo
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CONDIÇÕES DO PROGRAMA
INCLUÍDO NO PREÇO:  
Ônibus de luxo; Visitas (conforme o itinerário apresentado); Gorjetas para os Guias e Motoristas e serviço de hotelaria; Acomodações em Hotel de luxo; Café da Manhã e Jantar durante 
o passeio terrestre; Memórias inesquecíveis. Acomodação e todas as refeições no navio de Cruzeiro;  
NÃO INCLUSO NO PREÇO:
Passagem aérea internacional de ida e volta e traslados internacionais; Acomodações de Cruzeiro; Excursões em terra; Programa de proteção de viagem (opcional - consulte a 
programação prêmio); Passeios opcionais; Turismo Prévio ao oferecido; Taxas diversas, como passaportes, almoços fora do navio, taxas de bagagem; Visto(s); Restaurantes alternativos 
que têm taxas adicionais; Transferências apenas terrestres; Bebidas não seletivas fora das refeições no navio; Taxas portuárias USD $122.27; Taxa sem reembolso de registro no 
programa USD $200.00. Taxa administrativa de USD $200.00, caso o passageiro cancele a viagem antes de 105 dias.  Gorjetas a bordo do Cruzeiro. 
ACOMODAÇÕES: 
O preço é baseado em ocupação dupla. Quando disponíveis, os quartos individuais costumam ser menores que os duplos. Tentaremos combinar colegas de quarto, mas não podemos 
garantir que um estará disponível. Colegas de quarto podem ser designados até 35 dias antes da partida e, se um não estiver disponível ou se você solicitar um quarto individual, uma 
sobretaxa de USD $998,00 por quarto individual se aplicam: Os quartos individuais são extremamente limitados e estão sujeitos a confirmação.
AGENDA DE PAGAMENTOS:

Valor do pagamento Datas de vencimento e notas de pagamento

USD$300.00 A pagar no momento da inscrição

Pagamento integral O pagamento final é devido para todos os hóspedes em 10 de julho de 2022. Se pago após a data de vencimento, uma taxa de atraso de $ 100 será cobrada.

INSCRIÇÕES RECEBIDAS após 10 de julho de 2022: 
Aceitamos inscrições após 10 de Julho de 2022, mas estas estarão sujeitas à disponibilidade e poderão exigir taxas suplementares. Taxas adicionais serão informadas no momento da 
inscrição. 
TAXAS DE CANCELAMENTO: 
Aqueles que preferirem não comprar proteção de viagem devem estar cientes das seguintes penalidades de cancelamento por pessoa: Do dia da inscrição até 105 dias antes da partida, 
será cobrada uma taxa de cancelamento não reembolsável de USD $150.00 mais quaisquer taxas da companhia aérea. A partir de então, serão cobradas quaisquer multas da companhia 
aérea e um suplemento de quarto individual se o cancelamento forçar seu colega de quarto a ficar em um quarto individual mais as seguintes cobranças por pessoa em USD: 104-60 
dias = $ 400; 59-45 dias = $ 600; 44-31 dias = 40% do custo total; 30 dias de partida = 100% do custo total. Envie o cancelamento por escrito. No dia ou após a partida, não haverá 
reembolso por quaisquer serviços não utilizados.

DECLARAÇÕES DE RESPONSABILIDADE
O agente não se responsabiliza por perdas ou despesas adicionais devido a atrasos ou alterações nos horários estabelecidos pelas companhias aéreas, superlotação de hotéis, 
qualquer outro problema relacionado como hotelaria e/ou cancelamentos ou adiamentos de fornecedores de viagens. Os fornecedores de viagens incluem todos os operadores 
turísticos, linhas de cruzeiro, companhias aéreas, hotéis, empresas de ônibus, locais de entretenimento e qualquer outro fornecedor de viagens usados para operar o passeio. Todas 
essas perdas ou despesas serão de responsabilidade única do passageiro. O agente se reserva o direito de fazer ajustes no itinerário conforme considerado desejável pelo agente, e 
se reserva o direito de cancelar qualquer passeio antes da saída. Se um passeio for cancelado fora do controle do agente, o agente fornecerá um reembolso ou um crédito de viagem 
futuro a ser usado dentro de dois anos a partir da data de emissão do mesmo no valor de todos os fundos pagos pelo passageiro menos os depósitos pré-pagos não reembolsáveis do 
fornecedor de viagens, taxas de alteração de fornecedor de viagens, prêmios de proteção de viagem não reembolsáveis e uma taxa de administração de US$ 150.
DECLARAÇÃO DE VIAGEM: 
Os passageiros que se inscrevem nesta viagem aceitam a responsabilidade de estar em boas condições de saúde e de poder andar e viajar no passeio. Muitos dos sites não são 
acessíveis aos deficientes físicos. Aqueles que precisam de oxigênio, cadeiras de rodas ou outra assistência ambulatorial acharão o passeio extremamente limitante para suas 
experiências. Se você tiver dúvidas, entre em contato com o agente para obter mais detalhes. O agente se reserva o direito de recusar ou revogar a viagem de qualquer pessoa que, 
a critério exclusivo do agente, seja incapaz de viajar em grupo sem causar demandas indevidas sobre a equipe ou outros participantes da excursão. Os quartos/cabines são limitados 
para pessoas com necessidades especiais e sujeitos a confirmação após recepção do pedido por escrito do passageiro. 
INFORMAÇÕES DO PASSAPORTE E PROCESSO DE CHECK IN:  
As informações do passaporte devem ser enviadas ao nosso escritório o mais tardar 105 dias antes da partida. A falha em fornecer as informações do seu passaporte até esta data pode 
resultar em taxas de alteração ou recusa de viagem. Discrepâncias nas informações podem resultar em taxas de alteração, atrasos no recebimento de documentos de viagem para sua 
viagem ou recusa de viagem. Quaisquer taxas incorridas devido a discrepâncias são de responsabilidade do passageiro. Você também deverá fazer o check-in com a linha de cruzeiro 
antes da viagem e de acordo com os requisitos e instruções da linha de cruzeiro fornecidos em seus documentos finais. 
ALTERAÇÃO DE PREÇO: 
Todos os preços citados neste folheto estão sujeitos a alterações antes do pagamento integral devido a flutuações cambiais, aumentos e sobretaxas de combustível, impostos e taxas 
governamentais ou circunstâncias imprevistas. Além disso, você pode estar sujeito a um aumento de preço após o pagamento integral ter sido recebido devido a possíveis impostos e 
taxas adicionais impostos pelo governo. 
LINHA AÉREA ROTAS E BILHETES: 
Para manter os preços mais competitivos, o agente não pode garantir voos sem escala para o seu destino final. Uma vez emitidas, as passagens aéreas não podem ser alteradas ou 
reembolsadas posteriormente. O transporte aéreo de/para seu destino será em classe econômica em companhias aéreas IATA e ARC utilizando passagens APEX ou SUPER APEX 
não reembolsáveis e não modificáveis para grupos de 10 ou mais voando juntos em todo o itinerário. Se você optar por partir de uma cidade diferente do seu grupo ou companheiro 
de viagem, ou desviar seus planos de voo e/ou viagem e/ou estiver fazendo um pré ou pós tour, você certamente necessitará ter um plano de voo diferente do resto do seu grupo. Se 
você fizer seus próprios arranjos aéreos, será responsável por reservar todos os voos necessários para sua viagem, a menos que especificado de outra forma. Entre em contato com 
seus agentes para obter mais detalhes. 
HORÁRIOS DE VOO E ASSENTOS: 
Todos os voos estão sujeitos a alterações pelas companhias aéreas sem aviso prévio, o agente não é responsável por tais alterações ou atrasos e não reembolsará as despesas 
decorrentes de tais atrasos. Se você estiver planejando seu próprio voo para a cidade de partida, recomendamos que você compre uma passagem que possa ser trocada sem grandes 
penalidades. Não há seleção antecipada de assentos para grupos na maioria das companhias aéreas. O check-in antecipado é necessário para garantir assentos com acompanhantes de 
viagem e pessoas com necessidades especiais. Devido às medidas de segurança adotadas nos aeroportos, é aconselhável chegar ao aeroporto três horas antes do horário de partida. 
Os assentos estão sob o controle exclusivo das companhias aéreas. 
TAXAS AÉREAS ADICIONAIS: 
Você provavelmente incorrerá em taxas adicionais de bagagem despachadas pela companhia aérea que não estão incluídas no preço do passeio. Essas taxas variam de acordo com 
a companhia aérea e ficam a critério da companhia aérea em cada segmento do itinerário do voo. Além disso, você também pode incorrer em taxas adicionais (alimentação, excesso 
de bagagem, excesso de bagagem, itens de natureza pessoal etc.). Para mais informações, entre em contato com seu agente. 
PRÓPRIOS DESVIOS: 
Os desvios próprios do programa de turismo padrão devem ser enviados por escrito e estão sujeitos a taxas aéreas adicionais, se aplicável. Os traslados para passageiros que desviem 
não estão incluídos. 
ALTERAÇÕES DE ITINERÁRIO: 
Todos os esforços foram feitos para garantir a precisão desta brochura. Embora o agente faça todos os esforços para garantir que você veja todos os sites listados neste folheto, a 
disponibilidade dos sites, a ordem dos sites e/ou dias e o número de dias podem ser alterados para acomodar alterações na linha de cruzeiros, companhia aérea, horários de hotéis, e 
condições locais. Nenhuma alteração no itinerário é efetiva a menos que aprovada por escrito e assinada por um oficial autorizado da operadora de turismo. Exceto conforme declarado 
neste documento, nenhuma outra pessoa está autorizada a cancelar, modificar ou alterar os arranjos do passeio ou fazer qualquer declaração de garantia relativa ao passeio. A linha de 
cruzeiro tem o controle final sobre sua viagem e pode, sem aviso prévio, alterar a duração do cruzeiro e a ordem e/ou inclusão de portos, o agente não é de forma alguma responsável 
por essas alterações e não reembolsa tais alterações. 
REGULAMENTOS PARA GRAVIDEZ/INFANTIL: 
Quanto à gravidez, uma mulher não pode ter iniciado sua 24ª semana de gravidez em nenhum momento antes ou durante o cruzeiro. Se estiver grávida, forneça um atestado médico 
na chegada ao cais para check-in do seu médico informando a data prevista do parto e a aptidão médica para viajar. Se você estiver na 24ª semana ou a tiver concluído, não poderá 
embarcar. Devido às instalações médicas limitadas, os bebês devem ter pelo menos um ano de idade no primeiro dia do cruzeiro. 
DATA DE VALIDADE: 
Este folheto é válido até 12/01/22. Se a data de validade estiver expirada, os folhetos atuais podem ser encontrados em www.eo.travel. As inscrições ainda serão aceitas após a data 
de validade. 
INFORMAÇÕES DE LANÇAMENTO: 
O pagamento do depósito indica permissão para o agente ou seus agentes gravarem a participação e aparição do registrante em fita de vídeo, fita de áudio, filme, fotografia ou qualquer 
outro meio e usar o nome do registrante, imagem, voz, comentários, documentação enviada, escrita papéis e/ou material biográfico sem restrições ou limitações para qualquer publicidade, 
marketing, publicidade, fins educacionais ou promocionais que o agente ou seus agentes considerem apropriados, a menos que o registrado ou responsável notifique o agente por 
escrito antes da partida. 
A inscrição, o pagamento do depósito e/ou a aceitação dos documentos finais, vouchers ou bilhetes serão considerados como consentindo com o Acordo do Passageiro e as Condições 
do Programa do folheto. Os preços são baseados nas tarifas vigentes a partir de 1º de janeiro do ano anterior e estão sujeitos a reajuste sem aviso prévio em caso de alteração ou 
variação cambial. 
Salvo indicação em contrário, o agente atua apenas como agente do fornecedor relevante na garantia de hotéis, transporte e outros serviços de viagem e, em nenhum caso, o agente 
será responsável pela falha de qualquer fornecedor de transporte, hospedagem ou outro serviço de viagem relativo ao passeio. O passageiro concorda que o agente não assume 
nenhuma responsabilidade por lesões, morte, danos, perda, roubo, acidente, atraso, qualquer bagagem perdida ou danificada, ou irregularidade que possa ocorrer em razão de qualquer 
ato negligente ou intencional ou omissão de qualquer prestador de serviço. 
O agente não possui ou opera nenhuma companhia que forneça serviços para o seu passeio. Da mesma forma, sem limitar o acima exposto, o passageiro concorda em isentar o agente 
de qualquer defeito em qualquer veículo, avião, barco, ônibus, carro, van ou outro veículo, ato de guerra ou insurreição, atividade terrorista, revolta ou outra revolta civil, ação militar, 
greves ou distúrbios trabalhistas ou qualquer Ato de Deus ou por qualquer outro ato de terceiros.
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