
Pérolas do Oriente Médio ** Vendas Antecipadas**

Início em Tel Aviv: segundas e quintas-feiras

         Alertas sobre o destino:

Passaporte: Validade mínima de 6 meses, a contar da data de entrada no país.

Visto: Passageiros brasileiros necessitam de visto de entrada para a Jordânia

Vacinas: Sem vacinas obrigatórias.

Preços por pessoa:

CATEGORIA PARTIDAS EM DUPLO INDIVIDUAL EM TRIPLO

1 jun a 27 jul'20 + 3 a 17 dez'20 $2.086 $3.107 $2.028 

21 a 31 dez'20 $2.127 $3.147 $2.069 

1 jun a 27 jul'20 + 3 a 17 dez'20 $2.516 $3.922 $2.407 

21 a 31 dez'20 $2.584 $3.990 $2.475 

Preços elaborados em set 2019 Minimo 2 participantes

Em hoteis de categoria Primeira: $ 236

Em hoteis de categoria Primeira Superior: $ 439

Visita a Massada e Mar Morto (sem almoço com guia em idioma espanhol):

Visita opcional a Massada e Mar Morto – Saída de Jerusalém: $ 136 por pessoa

Serviços Incluidos:

Transporte aeroporto/hotel/aeroporto;

10 noites em regime de hospedagem e café da manhã;

Visitas com guia local em idioma espanhol ou português;

Entradas nos monumentos especificados no itinerário;

Taxas hoteleiras, de serviço e IVA;

Serviços não Incluidos:

Passagens aéreas internacionais desde o Brasil até o destino e vice-versa não estão incluídas no valor;

Passaporte e/ou Visto;

Hotéis previstos ou similares - Primeira:

Tel Aviv: Metropolitan

Galileia: Kibutz Hagoshrim

Jerusalém: Leonardo

Amã: Holiday Inn

Petra: Sella

Hotéis previstos ou similares - Primeira Superior:

Tel Aviv: Dan Panorama

Galileia: Kibutz Hagoshrim

Jerusalém: Dan Panorama

Amã: Kempinski

Petra: Nabatean Castle  

NOTAS IMPORTANTES:

Apresentar copia de passaporte no ato da reserva.

Triplo = Duplo com cama extra (sofá cama)

Existe taxa de fronteira para a saída de Israel, no valor de $ 35.

Este programa não opera nas saídas de 21 e 29 de Setembro por coincidir com o dia do Perdão.

Na Jordânia, não é permitida a entrada de itens religiosos de qualquer religião que não seja islâmica. Estes itens poderão ser confiscados na chegada ao país.

OBS: Preços em dólares por pessoa, somente parte terrestre, para um mínimo de 2 participantes (apartamento duplo).

TARIFAS SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

Noites Extra Amman - preços por pessoa e noite

PERÍODO CATEGORIA EM DUPLO EM TRIPLO EM SINGLE

Primeira  $                       104,00  $                       104,00  $                       180,00 

Primeira Superior  $                       125,00  $                       125,00  $                       236,00 

Suplemento para jantar - Categoria Primeira: $ 21 por pessoa | Categoria Primeira Superior: $ 28 por pessoa

1 mar.'20 a 21 fev.'21

A igreja de São João Batista em Ein Karem encontra-se em reforma com término previsto para final de 2021. Se por alguma razão técnica houver o impedimento 
desta visita, a mesma poderá ser subsituída pela visitação a Gruta do Leite em Ein Karem.

De 1 junho a 27 jul'20 + de 3 a 31 dez'20

Primeira

Primeira Superior

Suplemento para Meia Pensão (9 jantares), por pessoa:

Gratificações a guias e motoristas;

Extras de caráter pessoal e tudo o que não estiver especificado como incluido.

Recolha no hotel após o café da manhã saída em direção ao Mar Morto, atravessando o deserto da Judeia e passando pela pousada do Bom Samaritano. Visita a Massada, um local de uma 

riqueza arqueológica única, onde pode conhecer o forte de Herodes, o palácio do rei, os armazéns de alimentos e a antiga sinagoga. Continuação para o Mar Morto, onde terá algum tempo livre 

para banhos. Regresso ao hotel.


