
Tesouros da Humanidade
Início em Tel Aviv: quintas-feiras (27 fev '20 a 18 fev '21)

         Alertas sobre o destino:

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

Visto para o Egito: Obrigatório para passageiros de nacionalidade brasileira.

Vacinas: Certificado Internacional contra Febre Amarela (deve ser providenciado até 10 dias antes do embarque).

Preços por pessoa:

CATEGORIA PARTIDAS EM DUPLO EM TRIPLO INDIVIDUAL

27 fev a 19 mar + 16 abr a 24 set + 15 out a 10 dez + 31 dez a 18 fev $3.666 $3.527 $4.825 

26 mar e 2 abr + 17 e 24 dez $3.832 $3.693 $4.992 

9 abr + 1 e 8 out $4.027 $3.888 $5.186 

27 fev a 19 mar + 16 abr a 24 set + 15 out a 10 dez + 31 dez a 18 fev $4.110 $3.763 $5.652 

26 mar e 2 abr + 17 e 24 dez $4.527 $4.179 $6.068 

9 abr + 1 e 8 out $4.673 $4.325 $6.214 

Preços elaborados em out '19 Minimo 2 participantes

Em hoteis de categoria Primeira: $ 361

Em hoteis de categoria Primeira Superior: $ 597

Visita a Massada e Mar Morto (sem almoço):

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

Serviços Incluidos:

Traslado aeroporto/hotel/aeroporto;

13 noites em regime de hospedagem e café da manhã;

Estadia em regime de pensão completa no cruzeiro no Nilo;

Passagem aérea, em classe turistica, para o percurso Tel Aviv / Cairo;

Passagem aérea, em classe turistica, para os percursos Cairo/Assuão + Luxor/Cairo;

Visitas com guia local em idioma espanhol;

Entradas nos monumentos especificados no itinerário;

Hotéis previstos ou similares - Primeira:

Jerusalém: Leonardo

Galileia: Kibutz Hagoshrim

Tel Aviv: Metropolitan

Cairo: Le Meridien Pyramids

Cruzeiro: M/S Nile Dolphin

Hotéis previstos ou similares - Primeira Superior:

Jerusalém: Dan Panorama

Galileia: Kibutz Hagoshrim

Tel Aviv: Dan Panorama

Cairo: Hotel Conrad

Cruzeiro: Nile Dolphin

NOTAS IMPORTANTES:

Obrigatório apresentação da copia do passaporte no momento da reserva.

Triplo = Duplo com cama extra (sofá cama). Não recomendamos apartamento triplo no Egito, pois a 3ª pessoa será acomodada em cama de armar;

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

Passaporte e visto não estão incluídos no valor do programa. Oferecemos o serviço de visto no Egipto - USD $ 43 por pessoa

Gorjetas gerais (guias, motoristas, etc), bebidas e passeios opcionais não estão incluídos nos valores;

Serviço de maleteiros não está incluído no valor;

O programa do Cruzeiro no Nilo pode ser alterado sem aviso prévio devido a restrições de navegação;

Franquia de bagagem dos voos internos: 1 mala de até 20kg

Os preços aqui publicados não incluem o imposto sobre remesses de valores ao exterior para pagamento de serviços turísticos, cujo valor será informado no ato da reserva

O Ramadã será de 23 de abril a 23 de maio 2020. 

Este programa não opera na saída de 24 de Setembro por coincidir com o dia do Perdão.

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.

Primeira

Primeira Superior

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.

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


