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PEREGRINAÇÃO EGITO E TERRA SANTA 
Nos Passos de Moisés e da Família Sagrada 

Cairo - Monte Sinai – Mar Vermelho -  Eilat - Mar Morto - Jericó - Gideão - Nazaré – Galiléia - Rio Jordão - 
Jerusalém - Belém 

Saída prevista: 14 de Julho / 2019 

 
 

ROTEIRO DIA A DIA 
1º DIA | BELO HORIZONTE / CAIRO: Dia da viagem. Comparecer no aeroporto com seu passaporte em mãos. Encontro 
do grupo com o coordenador e embarque ao Cairo com as devidas conexões. Noite a bordo (servido jantar e café na 
chegada). 

2º DIA | CAIRO: Chegada ao Cairo, bem vindos! Traslado ao hotel. Jantar incluído. Hospedagem. 

3º DIA | CAIRO: Café. Pela manhã visita as Pirâmides de Keps, Kefren e Mikerinos e a Esfinge (não inclui entrada nas 
pirâmides). A tarde visita ao Museu do Cairo, a uma fábrica de Papiros e as essências do Egito. Show de Luzes nas 
Pirâmides. Almoço e jantar incluído. Hospedagem. 

4º DIA | CAIRO / SINAI: Café. Pela manhã visita a Igreja de São Sergio, onde a Sagrada família viveu por um tempo. 
Viajaremos até o Monte Sinai via canal de Suez (dia de viagem em ônibus). Almoço e jantar incluído. Hospedagem 
(hotel no Sinai é muito simples). 

5º DIA | SINAI / EILAT: Durante a madrugada poderá ser possível subir ao Monte Sinai. A subida é de madrugada e a 
montanha é pedregosa, é necessário preparo físico e disposição. Ao nascer do sol, descida e café no hotel. Visitaremos 
o mosteiro de Santa Catarina e viajaremos em direção à fronteira com Israel. Encontro com novo guia e seguiremos ao 
hotel. Almoço e jantar incluído. Hospedagem. 

6º DIA | EILAT / MAR MORTO / JERICÓ / GALILÉIA: Café. Logo cedo seguiremos viagem até a região do Mar Morto, 
onde poderemos fazer a experiência neste mar que não afunda (leve sua roupa de banho). Após continuaremos 
passando pela pequena Jericó, considerada uma das cidades mais antigas do mundo, também pela passagem de 
Zaqueu. Avistaremos o Monte das Tentações e seguiremos viagem ao norte. Chegada à Galiléia, local dos principais 
momentos da vida pública de Jesus e onde acontecerão os vários milagres. Hospedagem. Almoço e jantar incluído.  

7º DIA | GALILÉIA / MONTE DAS BEM AVENTURANÇAS / CAFARNAUM / TABGHA / MAR DA GALILÉIA / RIO JORDÃO: 
Após o café da manhã, iremos para o Monte das Bem Aventuranças, local do “Sermão da Montanha”. Tempo para 
celebração, visita e meditação. Desceremos para as margens do Mar da Galiléia para visita de Cafarnaum, onde estava 
a Casa de Pedro e as ruínas da Sinagoga (lugar onde Jesus faz o Sermão do Pão da Vida). Visita Tabgha, local da 
multiplicação. Almoço típico “Peixe de Pedro” e em seguida navegaremos nas águas profundas do Mar da Galiléia, com 
espiritualidade relembrando as passagens bíblicas. Finalizaremos o dia com a visita do Rio Jordão, onde faremos nossa 
renovação das promessas de Batismo. Almoço e jantar incluído. Hospedagem.        * Noite especial de espiritualidade. 

8º DIA | GALILÉIA / CANÁ / NAZARÉ / MONTE TABOR / HAIFA: Após o café da manhã, seguiremos viagem até Caná da 
Galiléia e continuaremos para Nazaré onde visitaremos a gruta e o local da Anunciação, a Igreja de São José e locais da 
vida de Nossa Senhora. Tempo para celebração. Almoço e seguiremos para subir ao Monte da Transfiguração de Jesus 
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Cristo. Ao fim do dia, seguiremos viagem até o local onde está o Monte Carmelo. Chegada e hospedagem. Jantar 
incluído. 
 

9º DIA | HAIFA / CESAREA MARÍTIMA / JERUSALÉM: Café. Pela manhã visita ao local onde seria a gruta de Elias e a 
igreja de Stela Maris. Tempo para Santa Missa, neste local onde iniciou a ordem dos Carmelitas. Almoço e seguiremos 
para visita à Cesarea Marítima, local onde estava o centurião romano Cornélius. Aqui se deu a primeira conversão a 
um não judeu, sendo marco do Cristianismo. Continuaremos viagem até Jerusalém. Hospedagem. Almoço e Jantar 
incluído. 

10º DIA|JERUSALEM / EIN KEREM: Café. Saída para a Ein Kerem, onde está a Igreja da Visitação (tempo para Santa 
Missa), e também a Igreja de João Batista. Tempo para visita e a tarde seguiremos para visita do Museu de Israel e 
Muro das Lamentações. Retorno ao hotel. Hospedagem. Almoço e jantar incluído. 
 

11º DIA | JERUSALÉM / BELÉM: Café. Seguiremos cedo até Belém (Mateus 2), iniciando com a celebração no Campo 
dos Pastores e depois visita da Igreja da Natividade e a gruta do leite. Final do dia com tempo livre para compras numa 
das cooperativas cristãs locais Almoço e jantar incluído. Hospedagem. 

12º DIA|JERUSALÉM / CIDADE ANTIGA: Café. Iremos ao Monte das Oliveiras e vista da Cidade com visita ao local do 
Pater Noster, descida a Igreja das Nações (Getsêmani). Depois, visita a Igreja de São Pedro em Galicantu, local onde 
era a casa de Caifás e cenário da negação de Pedro, o local do Cenáculo (lugar da última ceia), a Abadia da Dormição. 
Continuaremos até a cidade antiga de Jerusalém percorrendo a Via Dolorosa até a Igreja do Santo Sepulcro. Tempo 
livre para compras no mercado. Almoço e jantar incluído. Hospedagem. 

13º DIA | JERUSALEM / TEL AVIV: Café. Traslado para Tel Aviv e embarque para o Brasil. 

14º DIA|BRASIL: Chegada, bem vindos! Agradecemos a preferência por viajar com a Domus! 
 

DETALHES 
 

SERVIÇOS INCLUÍDOS PARA TODOS OS VIAJANTES: 
:: Passagem Belo Horizonte / Guarulhos / Cairo // Tel Aviv / Guarulhos / Belo Horizonte voando Alitália, Air France, 
Etiopian, Turkish ou similar em classe econômica e tarifa especial de grupo. 
:: Viagem em ônibus de turismo com ar condicionado do Cairo até Israel com guia falando português. Troca de ônibus 
e guia na Fronteira. 
:: Entrada aos lugares visitados conforme descrito no roteiro. 
:: 03 noites de hospedagem no Egito com regime de pensão completa (café, almoço e jantar) em Cat. Turística. 
:: 08 noites de hospedagem em Israel com regime de pensão completa (café, almoço e jantar) em Cat. Turística. 
:: Diploma de Peregrino concedido pelo Ministério de Turismo de Israel. 
:: Maleteiros nos hotéis – 1 mala por pessoa. 
:: Coordenador DOMUS acompanhando o grupo desde a saída do Brasil.  
:: Kit de viagem DOMUS. 
 

VALORES POR PESSOA COM BASE NO APARTAMENTO ESCOLHIDO   
DUPLO: US$ 4.320 TRIPLO: US$ 4.290 SINGLE: US$ 5.170 
Taxas (embarque/obrigatórias): US$ 310  Saídas podem ser de Belo Horizonte, Rio, Curitiba. 
 

HOTÉIS PREVISTOS: Cairo (2N): Pyramids ou similar | Santa Catarina (1N): Morgan Land ou similar | Eilat (1NT): 
Leonardo | Tiberias (2N): Royal Plaza ou similar | Haifa (1N); Haifa In | Jerusalém (4N): Royal Wing ou similar. 
 

IMPORTANTE 
 FORMAS DE PAGAMENTO: À vista | Entrada de 25% + taxas e saldo em até 9x no cartão de crédito Visa, Master ou Amex. | 
Aceitamos pagamento em até 10x iguais no cheque/boleto, desde que a última parcela seja paga até 30 dias antes da viagem. 
 
NÃO INCLUI: Taxas extras, passeios não citados, refeições, bebidas, lanches, extras de caráter pessoal e nada que não conste como 
“serviços inclusos”. 

 IMPORTANTE SOBRE A PASSAGEM AÉREA: a DOMUS não tem como garantir marcação de assento e franquia de bagagem, porque 
estão diretamente ligadas ao serviços prestados pelas cias aereas. A franquia de bagagem será enviada junto com as informações 
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constantes no voucher.  
 NOTAS GERAIS: Valores por pessoa em US$, convertidos em reais no dia do pagamento. | O preço por pessoa em grupos é baseado 
no número de passageiros sendo revisto caso tenham menos pagantes que o previsto. A documentação de viagem (passaporte, 
vistos consulares e vacinas), é de responsabilidade da agência/viajante, consulte em seu país de origem antes de viajar os vistos ou 
requisitos de entrada aos lugares aonde vai viajar. | Por motivos operacionais, a ordem de realização das visitas pode mudar, 
mantendo todas as programadas. | Ao inscrever-se em uma das nossas viagens, o viajante declara ter conhecimento das condições 
gerais da Domus Viagens. 
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