ROTEIRO:
1º dia – 20/04/2021 (terça) - FORTALEZA /
CAIRO
Apresentação no aeroporto de Fortaleza para
embarque com destino ao Cairo, fazendo
conexões.
2º dia – 21/04/2021 (quarta) - CAIRO
Chegada. Encontro com o guia assistente no
aeroporto e, após os trâmites alfandegários
(visto), traslado ao hotel para hospedagem e
jantar.
3º dia – 22/04/2021 (quinta) - CAIRO
Café da manhã e saída para visita pela cidade
incluindo a Museu Egipcio, com o tesouro do
Faraó Tutankhamon. À tarde, visita a Igreja
Cópta de São Sérgio, onde segundo a tradição
da Igreja, teria se refugiado, no Egito, a
Sagrada Família, a Sinagoga, a Cidadela.
Retorno ao hotel e jantar.
4º dia – 23/04/2021 (sexta) - CAIRO
Café da manhã e saída para Gizah para visita
às Pirâmides: Quéops, Quéfren e Mikerinos e
em seguida a Esﬁnge e o Templo do Vale.
Almoço. À tarde, visita ao Mercado Khan El
Kalili com tempo livre para compras. À noite,
sugerimos passeio opcional travessia pelo Rio
Nilo com danças típicas e jantar.
5º dia – 24/04/2021 (sábado) - CAIRO /
CANAL DE SUEZ / NUWEIBA
Café da manhã e saída em direção a região de
Nuweiba atravessando o Canal de Suez. No
percurso, iremos admirar a vista do Mar
Vermelho, atravessado por Moisés durante
sua fuga do Egito e um Oásis no deserto, local
dos famosos Poços de Moisés. Chegada a
Nuweiba. Hospedagem e jantar. Na
madrugada, quem tiver disposição, poderá
subir o Monte Sinai, lugar onde Deus
entregou a Moisés as Tábuas da Lei.
6º dia – 25/04/2021(domingo) - NUWEIBA /
MONTE SINAI / TABA
Café da manhã e saída em direção ao Monte
Sinai para visita panorâmica ao Monastério de
Santa Catarina com a “Sarça Ardente” de onde
o Anjo do Senhor apareceu a Moisés.
Continuação da viagem até Taba. Chegada e

hospedagem no hotel. Restante do dia livre.
Jantar.
7º dia – 26/04/2021 (segunda) - TABA /
EILAT / MAR MORTO
Café da manhã e saída em direção à fronteira
do Egito com Israel. Após os trâmites
alfandegários, continuação da viagem até às
m a rg e n s d o M a r M o r t o . C h e g a d a e
hospedagem no hotel. Jantar.
8º dia – 27/04/2021 (terça) - MAR MORTO
/ TIBERÍADES
Café da manhã. Manhã com tempo livre para
possibilidade de banho nas águas do Mar
Morto, o lugar mais baixo do mundo. Segue
viagem pelo Vale do Jordão passando Jericó,
uma das cidades mais antigas do mundo, com
breve parada em frente ao Monte das
Tentações. Continuação em direção a
Tiberíades. Chegada, hospedagem e jantar.
9º dia – 28/04/2021 (quarta) T I B E R Í A D E S / C A FA R N A U N /
P R I M A D O D E P E D R O /
MULTIPLICAÇÃO DOS PÃES/RIO
JORDÃO / TIBERÍADES
Café da manhã e saída para visita ao Santuário
das Bem Aventuranças (Missa), às ruínas de
Cafarnaun com a Sinagoga. Segue o Primado
de Pedro e a Igreja da Multiplicação dos Pães.
No ﬁnal do dia, junto às águas do Rio Jordão,
recordaremos o batismo de Jesus e
renovaremos o nosso batismo. Hospedagem e
jantar.
10º dia – 29/04/2021 (quinta) TIBERÍADES / MAR DA GALILÉIA /
CANA / MONTE TABOR / TIBERÍADES
Café da manhã e saída para o Mar da Galiléia,
onde faremos uma travessia em um barco
similar ao da época de Jesus. Continuaremos
a Cana da Galiléia (Missa), local do primeiro
milagre de Jesus. À tarde, subida no Monte
Tabor, local da transﬁguração de Jesus.
Retorno ao hotel em Tiberíades. Hospedagem
e jantar.
11º dia – 30/04/2021 (sexta) - TIBERÍADES
/ N A Z A R É / H A I FA / C E S A R E A
MARÍTIMA / JOPE / JERUSALÉM
Café da manhã. Seguiremos viagem até

Nazaré e visita à Basílica da Anunciação e
Igreja de São José (Missa), com a carpintaria.
Saída para Haifa, com panorâmica da cidade,
breve parada para fotos nos Jardins Bahais e
subida ao Monte Carmelo, Igreja de Stella
Maris e o Profeta Elias. Continuação pelo
caminho da costa até Cesárea, antiga capital
Romana com seu Anﬁteatro. Segue visita a
Jope, com a Igreja de São Pedro (local da
visão). No ﬁm da tarde, entrada a Jerusalém.
Hospedagem e jantar.
12º dia – 01/05/2021 (sábado) JERUSALÉM / EIN KAREN / BELÉM /
JERUSALÉM
Café da manhã e saída para Ein Karen para
conhecer a Igreja da Visitação de Maria, local
onde Nossa Senhora pronunciou o Magniﬁcat
e em seguida a Igreja da Natividade de João
Batista (Missa). Seguiremos a Belém onde
visitaremos a Igreja de Santa Catarina, a Gruta
de São Jerônimo e a Gruta da Estrela de
Belém, local do nascimento do menino
Jesus. Retorno a Jerusalém. Hospedagem e
jantar.
13º dia – 02/05/2021 (domingo) JERUSALÉM
Café da manhã e saída para visita à cidade
Santa, percorrendo: o Monte das Oliveiras
(Missa), o local da Ascensão de Jesus, Igreja
do Pater Noster, Capela do Dominus Flevit,
Basílica da Agonia, com o Jardim das
Oliveiras. Seguiremos à Esplanada do Templo
com as Mesquitas de Omar, também
conhecida por Duomo da Rocha, e em seguida
a Mesquita de El Aksa e o Muro das
Lamentações. Hospedagem e jantar.
14º dia – 03/05/2021 (segunda) JERUSALÉM
Café da manhã. Saída para a Via Dolorosa,
onde percorreremos o caminho da cruz,
rezando a Via Sacra, começando no Pretório
de Pontius Pilatus até o Calvário e Santo
Sepulcro (Missa). À tarde visita ao Monte
Sião com o Cenáculo, local da última ceia de
Jesus e vinda do Espírito Santo no dia de
Pentecostes, Túmulo do Rei David e a
Basílica da Dormição de Maria. Hospedagem
e jantar.

15º dia – 04/05/2021 (terça) - JERUSALÉM
/ TEL AVIV / SÃO PAULO
Café da manhã. Em horário determinado,
traslado ao aeroporto para embarque com
destino a São Paulo.
16º dia – 05/05/2021 (quarta) - SÃO
PAULO / FORTALEZA
Chegada e conexão para Fortaleza. Fim dos
nossos serviços!!!
NOSSO PREÇO INCLUI:
Passagens Aéreas, em classe econômica,
conforme descritos no roteiro; Ônibus
exclusivo para o grupo fora do Brasil;
Hospedagem em hotéis categoria primeira,
apartamento para 02 (duas) pessoas e
banheiro privativo; para quarto individual,
terá acréscimo no valor; Traslados dos
aeroportos aos hotéis e vice-versa; Refeições:
MEIA PENSÃO, conforme descritos no
roteiro; Representante da Plutarco Turismo e
do diretor espiritual acompanhando o grupo,
durante a viagem; Guias licenciados falando
português ou, eventualmente, espanhol;
Ingressos, traslados e entradas em passeios
mencionados no roteiro; Taxas hoteleiras e
maleteiros nos hotéis que tem esse serviço
disponível (somente 1 mala por pessoa); Taxa
de fronteira; Reservas de missas, segundo
disponibilidade do local; Maleteiros nos
hotéis que tem esse serviço disponível
(somente 1 mala por pessoa); Kit viagem;
Seguro de Viagem (sem limite de idade).
gorjetas, táxis, internet, lavanderia, etc
NOSSO PREÇO NÃO INCLUI:
Documentação pessoal (passaporte, vacina
contra a febre amarela); Taxas aéreas (US$
190,00); Visto consular para o Egito (US$
60,00); Gorjetas a guias e motoristas (US$
60,00); Passeios opcionais; Pernoites e
refeições que excedam o estabelecido no
programa; Passeios opcionais ou outros
serviços que, por quaisquer motivos venham a
exceder a programação; Bebidas e extras de
caráter pessoal (telefonemas,); Multa por
excesso de bagagem; Serviços extras
causados por mudança de horário ou atraso de
vôos previstos); Tudo quanto não esteja,
expressamente mencionados como incluído
no programa.

VALOR DA PEREGRINAÇÃO (Aéreo + Terrestre) – POR PESSOA:
EM QUARTO DUPLO ....................................... US$ 5.180,00
Suplemento para quarto individual ..................... US$ 990,00
(Preços calculados para um grupo mínimo de 20 peregrinos viajando juntos).
TAXA DE INSCRIÇÃO/ADESÃO: valor de US$ 500,00 (Quinhentos dólares americanos),
com equivalência em real (R$), por pessoa – não reembolsável. Essa taxa já está inserida no valor
total da viagem.
FORMA DE PAGAMENTO: Pagamentos serão realizados em real (R$) ao câmbio do Dólar oﬁcial
turismo venda do dia do pagamento, fornecido por operadora de câmbio de Fortaleza indicada pela
Plutarco Turismo, credenciada pelo Banco Central (não se aplica outro câmbio).

De: 20 abril a 05 de maio 2021 ( 16 dias )

Direção espiritual: Padre Paulo Francisco Sobrinho
Igreja Nossa Senhora do Loreto

BANCOS PARA PAGAMENTOS:
Plutarco - Agência de Viagens e Turismo Ltda - CNPJ nº 03.950.651/0001-30
Banco do Brasil: Agência: 3473-8 Conta corrente: 18.765-8
Banco Santander: Agência: 1584 Conta corrente: 13.001005-2
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA: Passaporte com validade não inferior a 6 meses da data de
retorno dessa viagem, visto consular para o Egito e vacina contra a febre amarela (certiﬁcado da
ANVISA).
PREÇO SUJEITO A ALTERAÇÃO, SEM PRÉVIO AVISO: O preço do programa constante
neste folheto está publicado em Dólares (US$) e foi calculado nas tarifas vigentes em
Setembro/2019. Sendo assim, poderão sofrer modiﬁcações em razão de eventual variação cambial
das moedas dos países visitados ou diante do aumento das tarifas aéreas, rodoviárias e hoteleiras.
Portanto, em caso de menor número, Plutarco Turismo reserva o direito de alterá-lo ou cancelar a
viagem.
PASSAGEIROS COMPARTILHANDO APTO: As reservas de passageiros isolados para
ocupação de apartamento compartilhado serão aceitas condicionalmente. Se, a qualquer tempo, não
for possível conseguir companhia ou o passageiro quiser ﬁcar sozinho no apartamento, deverá pagar
um valor adicional para a ocupação de um apartamento individual.
CONDIÇÕES GERAIS: O ato de Inscrição para participação no presente programa de viagem,
implica automaticamente na adesão do participante às condições gerais e especíﬁcas que constam no
Contrato de Viagem. A peregrinação, bem como todas as taxas, deverão está totalmente quitadas
até 60 dias antes do embarque, até 20/02/2021
Nota: aos que estiverem em boas condições de saúde e com autorização médica, poderão, na
madrugada, subir no Monte Sinai, onde Moisés recebeu as Tábuas das Leis (opcional não
incluso).
Observações:
a) Data de embarque da peregrinação sujeita a alterações.
b) As visitas poderão ser invertidas de dias e de seqüência sem prejudicar o roteiro. E, visando a
segurança em nossas viagens, eventualmente poderá haver inversão ou suspensão de alguma visita
prevista. Essas alterações serão informadas localmente pelo guia.

Informações e inscrições:
Pe. Paulo: 85. 9.9973-3040 Tim
Plutarco 85. 3262-1636/3265-3277/9.8879-3555(whasapp)/9.9662-7476 (Tim)
Zilda Plutarco:

PLUTARCO - Agência de Viagens e Turismo Ltda
Av. Santos Dumont, 5753 - sala 1306
Complexo Empresarial São Mateus
Torre Oﬃce - Papicu - 60.150-162
2000 - 2019

Tel.:(85) 3262-1636 / 3265-3277

www.plutarcoturismo.com.br / plutarcoturismo@plutarcoturismo.com.br
CADASTUR: 31232.00.41-4 - Fortaleza - Ceará - Brasil

